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RESUMO 

 

 

As parcerias público-privadas (PPP) são uma alternativa cada vez mais utilizada no 
mundo pelo fato de proporcionar um melhor serviço à população sem acarretar o 
endividamento do Estado. Isto só é possível porque os contratos de PPP 
possibilitam o financiamento privado e o compartilhamento de riscos entre as partes 
envolvidas no negócio jurídico. O Brasil vem se utilizando deste instituto desde a 
promulgação da Lei nº 11.079/2004, a Lei da PPP. O Exército Brasileiro, como órgão 
da União, estuda a utilização dos contratos de PPP em diversas áreas em que atua 
com o intuito de aperfeiçoar a sua gestão e desonerar o pessoal empregado em 
atividades administrativas para serem aproveitados em atividades finalísticas da 
Força Terrestre. Neste contexto, o presente trabalho apresenta o contrato de 
parceria público-privada como alternativa para a melhoria da gestão de saúde no 
âmbito do Exército Brasileiro por meio do estudo de caso do Hospital Geral de 
Salvador (HGeS). O objetivo da pesquisa é avaliar como a aplicação da Lei 
11.079/2004 ao caso concreto do HGeS pode gerar ganhos operacionais para o 
nosocômio, concluindo sobre a viabilidade da implementação deste negócio jurídico 
para o funcionamento e operacionalização dos demais hospitais gerais do Sistema 
de Saúde do Exército (SSEx). Para tanto, embasou-se em uma revisão de literatura 
subsidiada por vasta bibliografia do Direito Administrativo, por manuais do Serviço 
de Saúde da Força Terrestre, além da coleta de dados junto ao Estado-Maior do 
Exército (EME), ao Escritório de Projetos do Exército (EPEx) e ao próprio Hospital 
Geral de Salvador. Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo com a 
execução de entrevistas com militares que integram o Sistema de Saúde do Exército 
ou participam dos estudos de implementação das PPP no âmbito do Exército 
Brasileiro, além da aplicação de questionários aos usuários do Hospital Geral de 
Salvador. Como resultado, obteve-se a constatação que a celebração de um 
contrato de PPP para o gerenciamento e operacionalização de um novo HGeS traria 
ganhos operacionais à instituição, além de se concluir que este instituto jurídico é 
perfeitamente aplicável a outros hospitais gerais do Sistema de Saúde do Exército. 

 

Palavras-chave: Parcerias público-privadas. Exército Brasileiro. Hospital Geral de 
Salvador. Sistema de Saúde do Exército. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The public-private partnerships (PPP) are an increasingly used alternative in the 
world because they provide a better service to the population without incurring State 
indebtedness. This is possible because contracts related to the PPP enable private 
financing and risk sharing between parties involved in the legal business. Brazil has 
used this institute since the enactment of Law 11,079 / 2004, the PPP Law. The 
Brazilian Army, as an organ of the Union, studies the use of PPP contracts in several 
areas of action in order to improve its management and dismissing personnel 
employed in administrative activities to be used in final activities of the Terrestrial 
Force. In this context, the present work introduces the public-private partnership 
agreement as an alternative for the improvement of health management within the 
scope of the Brazilian Army through the case study of the General Hospital of 
Salvador (HGeS). The objective of the research is to evaluate how the application of 
Law 11,079 / 2004 to the concrete case of HGeS can create operational gains for the 
Hospital, concluding on the viability of implementing this legal transaction for the 
operation and progress of the other general hospitals that are part of the Health 
System of the Army (SSEx). For this, the research was based on a literature review 
subsidized by a vast bibliography of Administrative Law, by manuals of the Health 
Service of the Terrestrial Force, in addition to the collection of data with the Army 
Staff (EME), the Office of Projects of the Army (EPEx) and the General Hospital of 
Salvador. Besides that, a field survey was carried out with the execution of interviews 
with military personnel that are part of the Health System of the Army or participate in 
the PPP implementation studies in the scope of Brazilian Army, besides the 
application of questionnaires to the users of the General Hospital of Salvador. As a 
result, it was verified that the conclusion of a PPP contract for the management and 
operationalization of HGeS would bring functional gains to the institution, and it was 
concluded that this legal institute is perfectly applicable to other general hospitals of 
the Health System of the Army. 

 

Key-words: Public-private partnerships. Brazilian Army. General Hospital of 
Salvador. Health System of the Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Desde o Império Romano, passando pelo período absolutista até o fim do 

século XX, existia uma clara separação entre a esfera pública e privada. Esse 

distanciamento levou à natural ruptura entre direito público e direito privado, tendo o 

primeiro os interesses coletivos sob seus cuidados, enquanto que o segundo se 

preocupava somente com aquilo que era útil aos particulares. 

 O fim da Segunda Guerra Mundial, com a decadência do nazismo e do 

fascismo, levou os povos a um contraponto natural: a expansão do Estado de bem-

estar social, caracterizado pela tutela aos cidadãos que se encontravam em 

situações de vulnerabilidade, entre eles, idosos, desempregados, doentes e 

gestantes. O Estado passou, então, a regular a vida política e social, protegendo a 

população por meio da intervenção econômica. 

No entanto, a partir dos anos de 1980, o modelo intervencionista foi perdendo 

força, dando lugar a um Estado mais liberal. A demanda por melhores prestações de 

serviços públicos, aliada à escassez de recursos dos Estados, fez surgir 

mecanismos jurídicos que possibilitaram que o setor privado atuasse na execução 

de atividades públicas. 

Além de outras técnicas de privatização, surgiu a parceria público-privada 

(PPP), nova modalidade de contratação e um dos motivos determinantes de 

mitigação da dicotomia entre direito público e privado. Passou a existir, desde então, 

uma colaboração com fins sociais entre esses dois ramos do direito. 

Na República Federativa do Brasil, foi instituída, em 30 de dezembro de 2004, 

a Lei 11.079, que trata das normas gerais para licitação e contratação de parceria 

público-privada na Administração Pública. 

Após a entrada em vigor da lei federal da PPP, diversos entes federados 

(Estados, Distrito Federal e Municípios) instituíram suas próprias leis de parceria 

público-privada e já realizaram contratos com parceiros privados na área de 

transportes, esportes, saneamento básico, entre outros, destacando-se o estado de 

Minas Gerais. No entanto, na área da saúde, merece realce o estado da Bahia, que, 

em 14 de setembro de 2010, inaugurou o Hospital do Subúrbio, primeira unidade 

hospitalar pública do Brasil viabilizada por meio de parceria público-privada. 
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O Governo Federal, no intuito de concretizar estes negócios jurídicos, como 

os demais entes federados, instituiu o Comitê Gestor de Parceria Público-Privada 

(CGP), por meio do Decreto Nº 5.385, de 4 de março de 2005, sendo alterado, 

posteriormente, pelo Decreto Nº 6.037, de 7 de fevereiro de 2007, conforme 

determinação do artigo (art.) 14 da Lei 11.079/2004 (Lei da PPP). 

 O Exército Brasileiro, como Órgão da Administração Pública Direta da União, 

por meio da Portaria 134, de 10 de setembro de 2012, do Estado-Maior do Exército, 

constituiu o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), com o intuito de coordenar e 

controlar a gestão de projetos estratégicos da Força Terrestre, entre eles os 

planejamentos de parcerias público-privadas. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 Nesse desiderato, um dos focos de estudo do Escritório de Projetos do 

Exército é a implementação da parceria público-privada no âmbito do Sistema de 

Saúde da Força Terrestre. 

 No entanto, o Sistema de Saúde do Exército (SSEx) apresenta níveis de 

estrutura e complexidade diversificados, como o Hospital Central do Exército, 

Hospitais Militares de Área, Hospitais Gerais, Hospitais de Guarnição, Policlínicas 

Militares, Postos Médicos e Organizações Militares de Saúde Especiais, o que 

inviabiliza um padrão único de parceria com ente privado. 

 Em consequência dessa estrutura diversificada, o Exército Brasileiro vem 

realizando esforços para implementar contratos de PPP nos hospitais militares de 

maiores custos relativos e menores índices de resolubilidade1. 

 Neste intuito, procura-se verificar a possibilidade de implementação de 

parcerias público privadas nos Hospitais Gerais do Exército, utilizando-se como 

arquétipo o caso fático do Hospital Geral de Salvador (HGeS). 

 Feitas essas considerações, formula-se a seguinte situação-problema: em 

que medida os dispositivos normativos da Lei das Parcerias Público-Privadas 

aplicados às peculiaridades do Hospital Geral de Salvador gerariam ganhos na sua 

eficiência operacional2? 

                                                           
1 Razão entre a capacidade de atender a demanda e de encaminhar casos que precisam de 
atendimento mais especializado. 
2 Aumento da capacidade de atendimento combinado com a diminuição de custos. 
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 Diante deste questionamento, faz-se necessário investigar a situação fática 

atual do Hospital Geral de Salvador e relacioná-la aos dispositivos jurídicos da Lei 

11.079/2004. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Diante do problema proposto, este trabalho tem como objetivo geral avaliar 

como a aplicação de dispositivos normativos da Lei 11.079/04 às peculiaridades do 

Hospital Geral de Salvador podem gerar ganhos operacionais3 para o nosocômio, 

concluindo sobre a viabilidade da implementação desta forma de contrato para o seu 

funcionamento e para operacionalização dos demais Hospitais Gerais do Sistema de 

Saúde do Exército Brasileiro. 

 Com o intuito de orientar a pesquisa para a consecução do objetivo geral, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 - caracterizar as espécies de contrato de parceria público-privada; 

- identificar a modalidade de parceria público-privada apropriada para o 

funcionamento otimizado do Hospital Geral de Salvador; 

- analisar as formas de garantias mais adequadas no intuito de minimizar os 

riscos na execução do negócio jurídico; 

- identificar a melhor forma de divisão de riscos; 

 - verificar a possibilidade de ganhos operacionais com o contrato; 

 - caracterizar a espécie mais adequada de contraprestação do ente público 

em favor do parceiro privado; 

 - identificar a forma de controle que pode ser exercida pela Administração 

Pública sobre o objeto contratado; 

 - aplicar um formulário aos usuários do Hospital Geral de Salvador com o 

objetivo de verificar a existência de conveniência e oportunidade para a realização 

do contrato; 

 - identificar os possíveis ganhos operacionais com a celebração do contrato; 

                                                           
3 Aumento da capacidade de atendimento interno do hospital e diminuição da quantidade de 
atendimentos encaminhados para Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profissionais de Serviços 
Autônomos (PSA) conveniados; diminuição dos custos vegetativos do nosocômio e aumento do 
índice de satisfação do cliente. 
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 - realizar entrevistas para determinar o significado da parceria público-privada 

para o Hospital Geral de Salvador; e, 

 - propor um Termo de Referência para a realização do edital de licitação de 

parceria público-privada para o novo HGeS. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 Para orientar o escopo desta pesquisa, submetem-se à investigação, as 

seguintes questões de estudo: 

 a. Qual é o valor utilizado, anualmente, em atendimentos internos no Hospital 

Geral de Salvador? 

 b. Qual é o valor gasto, anualmente, com guias de encaminhamentos para 

Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profissionais de Serviço Autônomos (PSA) 

conveniados? 

 c. Qual a razão de resolubilidade do Hospital Geral de Salvador? 

 d. Qual a espécie de contraprestação pecuniária por parte da Administração 

ao ente privado é a mais adequada? 

 e. Qual é a modalidade de parceria público-privada mais adequada para o 

Hospital Geral de Salvador? 

 f. Qual garantia deve ser dada pelas partes para a celebração do contrato 

visando à diminuição de riscos? 

 g. Qual a forma de partição de riscos entre as partes mais adequada para 

celebrar este negócio jurídico? 

 h. Como a Administração Pública pode exercer o controle sobre o objeto do 

contrato? 

 i. Quais requisitos a Lei 11.079/2004 exige para a realização da licitação? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 O Exército Brasileiro, como Órgão da Administração Pública Direta da União, 

sofre, naturalmente, com a escassez de recursos que atinge o Estado Brasileiro na 

atualidade.  

Atento à possibilidade de redução de custos e otimização dos serviços 

prestados pela Força Terrestre, o Escritório de Projetos do Exército, por meio da 
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Unidade Parcerias Público-Privadas, vem realizando estudos de viabilidade de 

implantação de PPP em diversos setores da Força Terrestre. 

Os serviços de saúde no âmbito da Força apresentam uma demanda 

crescente, tendo em vista o envelhecimento da população e o aumento na 

expectativa de vida do povo brasileiro nos últimos anos. Este fato, obviamente, 

impacta no número de militares da reserva que procuram atendimento nos Hospitais 

do Exército por todo o território nacional. 

Com a necessidade de estudos para aumentar a oferta de atendimentos no 

intuito de atender à demanda crescente, o Estado-Maior do Exército (EME) aprovou 

a Diretriz para Planejamento da Parceria Público-Privada do Projeto de Complexos 

de Saúde do Exército Brasileiro (PPP-HOSPMIL), por meio da Portaria Nº 34 - EME, 

de 26 de fevereiro de 2014. 

No entanto, a existência de diversos tipos de hospitais militares, de 

complexidades diferentes, com oferta e demanda diferenciadas, espalhados por 

todos os rincões do país, dificulta, sobremaneira, a busca de uma solução única 

para o estudo. 

Neste sentido, esta pesquisa, coadunada com os objetivos do Exército, busca 

analisar o ganho operacional que o Hospital Geral de Salvador teria com a 

celebração de um contrato de parceria público-privada, observando as 

potencialidades e dificuldades deste nosocômio para a realização do negócio 

jurídico. 

Por meio da utilização do HGeS como amostra da população de Hospitais 

Gerais do Sistema de Saúde do Exército Brasileiro, pretende-se estender as 

conclusões chegadas à totalidade de Hospitais Gerais da Força Terrestre. 

Dessa forma, este estudo visa à redução de custos e ao aumento de eficácia 

nos Hospitais Gerais do Exército, o que pode contribuir, significativamente, para a 

melhoria nos serviços prestados aos usuários do Sistema de Saúde do Exército. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 O objetivo do legislador brasileiro, ao discutir aquilo que a Lei 11.079/2004 

veio a chamar de Parceria Público-Privada, foi proporcionar maior flexibilidade para 

a realização de projetos de infraestrutura pública por meio de recursos privados. 

Dessa forma, buscou-se incentivar o investimento privado no setor público, com a 

repartição dos riscos negociais entre o Estado e o investidor particular. 

 A primeira finalidade do projeto de lei era de possibilitar ao Estado brasileiro a 

execução de projetos de elevado imperativo social, mas inviáveis do ponto de vista 

da autossustentabilidade financeira. O objetivo secundário era permitir a 

amortização de investimentos realizados pelo empresariado para prestar serviços ao 

ente público com prazo superior a 5 anos, limite estabelecido pela Lei 8.666/93, a 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos. No aspecto orçamentário, a PPP 

tornou viável, ainda, a realização de investimentos em infraestrutura, sem o 

consequente endividamento público e com o impacto diminuído na meta de 

resultado primário. 

 No tocante ao aspecto operativo, a execução do contrato pelo ente privado 

permite uma melhor qualidade do serviço para a população aliada a um custo menor 

para o Estado. 

 Por estas vantagens, o Poder Legiferante nacional proporcionou que as 

Parcerias Público-Privadas se tornassem uma solução viável e cada vez mais 

frequente para superação de desafios no cenário nacional hodierno. 

 

2.1 CONCEITO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

 

 A Lei 11.079/2004 previu um relacionamento contratual que contribui para o 

investimento e o financiamento em estruturas e serviços, por particulares, com a 

aptidão característica do setor privado, ao mesmo tempo em que proporciona que o 

setor público satisfaça os interesses sociais. 

 Em sentido amplo, parcerias público-privadas são os múltiplos vínculos 

negociais de trato continuado estabelecidos entre a Administração Pública e 

particulares para viabilizar o desenvolvimento, sob responsabilidade destes, de 

atividades com algum índice de interesse geral (SUNDFELD, 2011, p. 24). 

Di Pietro (2015a, p. 149) assim conceitua parceria público-privada: 
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[...] a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que 
tem por objeto (a) a execução de serviço público, precedida ou não de obra 
pública, remunerada mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação 
pecuniária do parceiro público, ou (b) a prestação de serviço de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, com ou sem 
execução de obra e fornecimento e instalação de bens, mediante 
contraprestação do parceiro público. 

 

 É certo que a parceria público-privada trata de contratos pelos quais se exige 

do parceiro privado investimento considerável na implementação ou melhoria de 

uma infraestrutura, cuja amortização e remuneração se obtêm por meio da 

exploração (operação e manutenção) dessa infraestrutura pelo mesmo parceiro 

privado (RIBEIRO; PRADO, 2010, p.30). 

 José dos Santos Carvalho Filho (2016, p. 455) também define parceria 

público-privada: 

 

Acordo firmado entre a Administração Pública e pessoa do setor privado 
com o objetivo de implantação ou gestão de serviços públicos, com a 
eventual execução de obras ou fornecimento de bens, mediante 
financiamento do contratado, contraprestação pecuniária do Poder Público e 
compartilhamento dos riscos e dos ganhos entre os pactuantes. 

 

 Pode-se perceber que se trata de um contrato, já que é uma manifestação de 

vontade de ambas as partes, a pública (Administração) e a privada (ente particular). 

Implica a implantação e gestão de serviço público, podendo ser por meio de 

realização de obras ou fornecimento de bens. O dispêndio na execução do serviço, 

em sua totalidade ou parcialmente, cabe ao particular, que será ressarcido no curso 

contratual. Os riscos e ganhos são compartilhados, havendo responsabilidade 

solidária entre os pactuantes. Incidem sobre este negócio jurídico o princípio da 

supremacia do interesse público4, além de cláusulas exorbitantes atinentes aos 

contratos administrativos trazidas pela Lei nº 8.666/1993 e nº 8.987/1995, entre elas: 

a alteração e a rescisão contratual unilateral e a possibilidade de aplicação de 

sanções administrativas. 

 

 

 

                                                           
4 Conforme conceituação de (MEIRELLES; BURLE FILHO; BURLE, 2016, p.113): “[...] a Lei 9.784/99 
coloca-o como um dos princípios de observância obrigatória pela Administração Pública (cf. art. 2º, 
caput), correspondendo ao ‘atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial 
de poderes ou competência, salvo autorização em lei’.” 
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2.2 MODALIDADES DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 Nos termos do artigo 2º, caput, da Lei 11.079/2004, a Parceria Público-

Privada é um contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 

administrativa. A exegese do § 1º da referida norma legal permite compreender que 

a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas 

de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do 

parceiro público ao parceiro privado. Já o § 2º do mesmo artigo versa sobre a 

concessão administrativa, que se trata do contrato de prestação de serviços de que 

a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens (BRASIL, 2004). 

 Carvalho Filho (2016, p. 455) assim diferencia as duas espécies de 

concessões: 

 

A concessão patrocinada se caracteriza pelo fato de o concessionário 
perceber recursos de duas fontes, uma decorrente do pagamento das 
respectivas tarifas pelos usuários, e outra, de caráter adicional, oriunda de 
contraprestação pecuniária devida pelo poder concedente ao particular 
contratado (art. 2º, § 1º). 
A segunda modalidade é a concessão administrativa, assim considerada a 
prestação de serviço “de que a Administração Pública seja a usuária direta 
ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e 
instalação de bens” (art. 2º, § 2º). Diversamente do que ocorre com a 
concessão patrocinada, a concessão administrativa não comporta 
remuneração pelo sistema de tarifas a cargo dos usuários, eis que o 
pagamento da obra ou serviço é efetuado diretamente pelo concedente. 
(grifo do autor). 

 

 Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho e Carla Rosado Burle 

(2016, p. 502) simplificam: 

 

Duas são as modalidades de parceria público-privada instituídas pela 
referida lei: concessão patrocinada – quando a concessão de serviços ou de 
obras públicas envolver uma contraprestação do Poder Público 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários; e concessão administrativa – 
quando a remuneração do serviço é feita integralmente pela Administração, 
ainda que ele envolva execução de obra ou fornecimento de bens. (grifo do 
autor). 

 

 Pode-se perceber, como diferença clara, pelos conceitos elencados acima, 

que não existe, na concessão administrativa, a tarifa cobrada do usuário, pois aí se 

caracterizaria a concessão patrocinada. 
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 A previsão legal do art. 2º, § 2º, da Lei da PPP traz à baila a possibilidade da 

Administração ser usuária direta da prestação do serviço (destinado a obter utilidade 

de interesse público), assim como ser usuária indireta, nesse caso a beneficiária 

direta passa a ser a população. Di Pietro (2015a, p. 156) corrobora: 

 

[...] o art. 2º, § 2º, ao falar em “serviços de que a Administração Pública seja 
a usuária direta ou indireta”, implicitamente admite a prestação de serviços 
a terceiros; com efeito, quando o dispositivo fala na Administração como 
usuária direta, pode-se imaginar qualquer dos serviços prestados 
diretamente a ela, previstos nos arts. 6º, II, e 13 da Lei nº 8.666; porém, 
quando se fala em usuária indireta, está-se pressupondo que os usuários 
diretos sejam terceiros aos quais a Administração Pública presta serviços 
públicos (como os estudantes de uma escola pública, os pacientes de um 
hospital público etc.). (grifo do autor). 

 

 Conquanto o diploma básico que disciplina o instituto jurídico da PPP seja a 

Lei nº 11.079/2004, incide, subsidiariamente, sobre as concessões patrocinadas a 

Lei nº 8.987/1995 (Lei geral de concessões) e, sobre as concessões administrativas, 

além deste último amparo normativo, recai a Lei 9.074/1995, que também 

regulamenta o instituto geral das concessões de serviços públicos. 

 Não obstante da semelhança aparente, a concessão patrocinada é uma 

concessão de serviço público sob regime jurídico parcialmente distinto da concessão 

de serviço público tradicional5, regulada pela Lei nº 8.987/1995. A principal diferença 

consiste no fato da concessão tradicional não envolver contraprestação pecuniária 

do ente público ao parceiro privado, conforme dispõe o § 3º, art. 2º da Lei das 

Parcerias Público-Privadas. Existem, ainda, diferenças entre os dois institutos, no 

que diz respeito às garantias contratuais, aos riscos do negócio e ao 

compartilhamento de ganhos econômicos entre os pactuantes. 

 A concessão administrativa trata de uma prestação de serviço em que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, abrangendo ou não a 

                                                           
5 Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p. 729), “Concessão de serviço público é o 
instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita 
prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente 
pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-
se pela própria exploração do serviço, em geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente 
dos usuários do serviço”. 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015b, p. 335) assim diferencia as duas modalidades de concessões: 
“a) concessão de serviço público, em sua forma tradicional, disciplinada pela Lei nº 8.987/95; a 
remuneração básica decorre de tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente 
da própria exploração do serviço; b) concessão patrocinada, que constitui modalidade de 
concessão de serviço público, instituída pela Lei nº 11.079/04, como forma de parceria público-
privada; nela se conjugam a tarifa paga pelos usuários e a contraprestação pecuniária do concedente 
(parceiro público) ao concessionário (parceiro privado).” (grifo do autor). 
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execução de obra e o fornecimento e instalação de bens. Apesar da aproximação 

com o conceito de empreitada previsto no art. 6º, VIII da Lei nº 8.666/1993, são 

institutos que se distinguem. A diferenciação fundamental reside no objeto principal 

que, na concessão administrativa é a prestação do serviço, enquanto na empreitada 

é a execução da obra. Além disso, a própria Lei 10.079/2004, veda, em seu art. 2º, § 

4º, a realização de parceria público-privada que tenha só como objeto a realização 

de obra, pois se caracterizaria o contrato de empreitada. Some-se a isso que, 

enquanto a concessão patrocinada é regida pela Lei da PPP, a empreitada está sob 

a disciplina da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Por fim, a concessão 

administrativa pode ter como objeto, além da execução de obra e a instalação de 

bens, a gestão de serviço público. 

 

2.3 AS CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS 

 

 Os contratos sob regime de parceria público-privada possuem certas 

características básicas que devem ser observadas para a celebração destes 

contratos administrativos, quais sejam: o financiamento pelo setor privado, o 

compartilhamento de riscos, a pluralidade compensatória, a possibilidade de 

oferecimento de garantias, a necessidade de controle do contrato pelo ente público, 

a possibilidade de aplicação de penalidades e o respeito ao processo licitatório. 

 A observância destes aspectos são imperativos, já que os contratos com o 

Poder Público estão sob a disciplina do Direito Administrativo, sendo necessário a 

observação dos princípios que regem a Administração Pública, mormente os que 

tem expressão constitucional, entre eles: o princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 

2.3.1 O financiamento pelo setor privado 

 

 O financiamento pelo setor privado é, sem dúvida, o cerne e a maior 

motivação para a existência desta espécie contratual no Brasil. 

 O fato do Poder Público não dispor da integralidade dos recursos financeiros 

necessários aos empreendimentos que ele quer contratar, justificou a criação da Lei 

da PPP, com a consequente previsão legal de financiamento por particulares. 
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 Esta causa consta, inclusive, da mensagem enviada ao Presidente da 

República pelos senhores Guido Mantega e Antônio Palocci Filho, respectivamente, 

Ministro do Planejamento e Ministro da Fazenda, à época, para embasar o projeto 

de lei encaminhado ao Congresso Nacional: 

 

No caso do Brasil, representa uma alternativa indispensável para o 
crescimento econômico, em face das enormes carências sociais e 
econômicas do país, a serem supridas mediante a colaboração positiva do 
setor público e privado (BRASIL, 2003). 

 

 A carência financeira do Estado aliada ao aproveitamento da eficiência da 

gestão do setor privado foram fatores fundamentais para o surgimento desta 

concessão especial de serviço público no país. 

 

2.3.2 Compartilhamento de riscos 

 

 Não há como se falar em repartição de riscos, sem passar pela ideia de 

equilíbrio econômico-financeiro, já que, apesar de conceitualmente diferentes, as 

duas noções estão intimamente ligadas. 

 Apesar do equilíbrio econômico-financeiro não ser citado na Lei da PPP, 

aproveita-se tanto à concessão patrocinada quanto à administrativa. À primeira, em 

virtude da aplicação subsidiária dos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.987/95, conforme 

dispõe o art. 3º, § 1º, da Lei 11.079/2004; à segunda aplica-se tendo em vista o 

amparo de princípios como o do equidade, razoabilidade, continuidade e da 

indisponibilidade do interesse público, princípios estes que regem os contratos 

administrativos. Como se não bastasse, tal conceito encontra guarida, 

implicitamente, no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal: 

 

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. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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Marçal Justen Filho (2004, p. 528) conceitua equilíbrio econômico-financeiro 

como sendo “[...] a relação original entre encargos e vantagens. O equilíbrio exigido 

envolve essa contraposição entre encargos e vantagens, tal como fixada por ocasião 

da contratação”. 

Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 118) entendem 

que equilíbrio econômico-financeiro é um instrumento comum em contratos de longo 

prazo para lidar com as consequências da passagem do tempo sobre o 

relacionamento das partes. 

Já a ideia de compartilhamento de riscos é prevista tanto no artigo 4º, inciso 

VI, como no artigo 5º, inciso III, da Lei 11.079/2004 e é conceituada como sendo “[...] 

a principal função de qualquer contrato. Trata-se de antecipar e atribuir a cada uma 

das partes a obrigação de assumir as consequências das ocorrências futuras”. 

(PRADO; RIBEIRO, 2010, p. 117). 

 Isso quer dizer que, diferentemente do que ocorre nos contratos 

administrativos em geral, o parceiro público e o privado devem compartilhar o risco 

do negócio jurídico celebrado entre eles. Logo, em caso de prejuízo, a distribuição 

de riscos permite que a lesão financeira seja repartida entre o ente público e o 

particular. 

 Os conceitos dos institutos jurídicos elencados, apesar de bem diferentes, 

apresentam noções que estão lado a lado nos contratos administrativos. 

 O texto do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.079/2004 expressa que os 

contratos de PPP preveem a repartição de riscos entre as partes, inclusive os 

referentes a caso fortuito6, força maior7, fato do príncipe8 e álea econômica 

extraordinária9, o que causa estranheza em boa parte dos doutrinadores jurídicos. 

                                                           
6 “É o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria para o contratado 
impossibilidade intransponível de regular execução do contrato”. (MEIRELLES, 2016, p. 268, grifo 
nosso). É o caso de uma greve de trabalhadores que paralisa a produção de um produto, tornando 
inviável a execução do contrato. 
7 “É o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria para o contratado 
impossibilidade intransponível de regular execução do contrato”. (Ibid., p. 268, grifo nosso). É o caso 
de uma inundação imprevisível que cubra o local da obra contratada. 
8 Ato geral do Poder Público que, indiretamente, desequilibra a economia do contrato ou impede a 
sua plena execução (Ibid., p. 270). Ocorre, por exemplo, quando o governo proíbe a importação de 
determinado produto. 
9 “[...] risco imprevisível, inevitável e não imputável ao contratado.” (DI PIETRO, 2015a, p. 102). A 
álea extraordinária se divide em álea econômica e álea administrativa. A primeira diz respeito à teoria 
da imprevisão, que “consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis 
pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, 
autorizam a sua revisão, para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes.” (MEIRELLES, 2016, p. 
277). A álea administrativa abrange o poder de alteração unilateral do contrato, a teoria do fato do 
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 Não é para menos. Imputar para ao particular os prejuízos causados pelo 

próprio poder público, nos casos em que ocorra fato do príncipe ou fato da 

administração é completamente descabido. 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015a, p. 159) comunga deste pensamento: 

 

Essas normas poderão provocar sérias controvérsias. Ela é aceitável no 
caso da teoria da imprevisão e na hipótese de motivo de força maior, em 
que o desequilíbrio é causado por álea econômica alheia à vontade de 
ambas as partes (que, por isso mesmo, devem dividir os prejuízos). 
O mesmo não ocorre nos casos de fato do príncipe e fato da Administração, 
em que o desequilíbrio decorre de ato ou fato do Poder Público, seja ele 
provocado por ato geral não relacionado diretamente com o contrato (fato 
do príncipe, como, por exemplo, a elevação de tributos), seja ele causado 
por ato praticado pela Administração como parte do contrato (fato da 
Administração, como ocorre em hipóteses de inadimplemento por parte do 
parceiro público). Nas duas hipóteses, é inaceitável a repartição dos 
prejuízos, porque não se pode imputar ao contratado o ônus de arcar com 
prejuízos provocados pelo contratante. No caso do fato do príncipe, a 
responsabilidade do Estado encontra fundamento na regra contida no art. 
37, § 6º, da Constituição, que não pode ser afastada por lei ordinária. No 
caso de fato da Administração, trata-se de responsabilidade contratual por 
inadimplemento, não podendo o parceiro privado arcar com os prejuízos, 
nem mesmo para dividi-los com o parceiro público. Trata-se de mera 
aplicação do princípio geral de direito, consagrado no art. 186 do Código 
Civil, segundo o qual aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-
lo. 
Em consequência, a norma do art. 5º, III, sobre repartição de riscos, só 
pode aplicar-se quando o desequilíbrio decorrer de fato estranho à vontade 
de ambas as partes, como ocorre nos casos de força maior e da álea 
econômica extraordinária [...]. (grifo do autor). 

 

 O grande desafio na celebração do contrato é achar o ponto mais eficiente de 

alocação de riscos entre as partes, ou seja, encontrar a medida de partição de riscos 

que maximize a contratação. Para tanto, deve ser analisado caso a caso. 

 Imputar grande parte dos riscos do negócio ao parceiro privado ou omiti-los 

do particular pode precificar o risco, ou seja, fazer o preço da proposta se tornar 

muito elevada. Isso porque o particular terá que arcar com os custos do 

enfrentamento dos riscos ou até mesmo estar preparado para o risco desconhecido. 

Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 119) exemplificam 

através de um contrato de PPP para a construção de um metrô. Diversas vezes, 

durante a perfuração de túneis, encontram-se dutos ou cabos subterrâneos que não 

                                                                                                                                                                                     
príncipe e a teoria do fato da administração (DI PIETRO, 2015a, p.102). Por fim, o fato da 
administração, nada mais é que “toda ação ou omissão do Poder Público que, incidindo direta e 
especificamente sobre o contrato, retarda ou impede sua execução.” (MEIRELLES, 2016, p.270). 
Ocorre quando, por exemplo, a Administração atrasa o pagamento do contrato por longo tempo. 
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se sabia estarem no caminho dos túneis. Além disso, não há como se ter certeza de 

que não haverá dutos e cabos desconhecidos no subterrâneo de uma cidade antiga. 

Nesse contexto, duas opções se delineiam quando da redação de um contrato para 

a construção de um metrô: a primeira é a Administração Pública ficar com o risco. Se 

ocorrerem as interferências imprevistas, a Administração terá que recompor o 

equilíbrio do contrato. A segunda opção é transferir o risco para o contratado. Neste 

caso, o particular adicionaria na sua proposta comercial o valor equivalente a esse 

risco (precificação do risco). Como não há nada que o contratado possa fazer para 

descobrir se existem ou não interferências no caminho dos túneis, ter-se-á uma 

situação em que a licitação restará vazia, pois nenhum parceiro privado terá 

interesse em contratar com a Administração, ou ele incluirá na sua proposta final o 

valor necessário à realização do remanejamento de todas as interferências 

possíveis. Como o risco de ocorrência das interferências estará embutido no preço 

do contratado, a Administração terá que pagar por elas em qualquer caso, havendo 

ou não. 

Por conseguinte, melhor faz o administrador em atribuir à Administração 

Pública um dado risco que não pode ser gerenciado ou conhecido pelo ente privado, 

pois seu preço só será repassado para o Poder Público quando e se o evento de 

risco ocorrer. 

Por derradeiro, é importante dizer que a expressão “repartição de riscos” não 

implica compartilhamento de riscos, no sentido de que um mesmo risco tenha que 

ser dividido entre as partes. Ou seja, é perfeitamente possível que um determinado 

risco seja alocado inteiramente a uma das partes. Também é possível seu 

compartilhamento em qualquer proporção. A Lei de PPP não faz qualquer opção 

pelo compartilhamento de riscos, até porque se trata de questão de eficiência 

econômica e não axiológica. (PRADO; RIBEIRO, 2010, p. 107). 

Portanto, não se faz necessário compartilhar todos os riscos do negócio entre 

as partes, por se tratar, como o próprio nome diz, de uma parceria entre o particular 

e o Poder Público, e não de uma sociedade empresarial. Se assim fosse, forçoso 

seria o enfrentamento compartilhado dos sucessos e insucessos dos 

empreendimentos.  
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2.3.3 A pluralidade compensatória 

 

 Para facilitar e entendimento das diversas formas de remuneração possíveis 

nas parcerias público-privadas, necessário se faz o apoio conceitual de Maurício 

Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 182) sobre contraprestação 

pública, que nada mais é que “[...] um subsídio pago pela Administração ao parceiro 

privado, eis que utiliza recursos oriundos de todos os contribuintes para custear 

serviço que será usufruído por parcela deles”. 

 Já é sabido que a remuneração na concessão patrocinada é composta pela 

tarifa cobrada do usuário e pela contraprestação pecuniária do parceiro público ao 

privado. É notório, também, que esta última é a única forma de remuneração 

possível na concessão administrativa. 

 Entretanto, de acordo com o artigo 6º da Lei 11.079/2004, a contraprestação 

pecuniária da Administração Pública para o ente privado pode ser feita de diversas 

formas, tendo um rol exemplificativo de cinco incisos. 

 A primeira forma de contraprestação pecuniária que a norma legal exemplifica 

é a ordem bancária. Esta é, sem dúvidas, a forma mais conhecida e utilizada pela 

Administração em seus diversos contratos. É a forma ordinária de pagamento 

quando a contraprestação pública for em numerário, e abrange tanto o pagamento 

realizado por estatal ou autarquia quanto aquele realizado pela Administração direta. 

Tais pagamentos são realizados mediante depósito em conta aberta pelo parceiro 

privado na instituição financeira na qual os órgãos da Administração contratante 

realizam seus pagamentos (Ibid., p. 182). 

 O inciso II do referido artigo apresenta a cessão de créditos não tributários. 

Esta possibilidade de contraprestação deve ser prevista no edital do certame 

licitatório, já que sua adoção envolve riscos diferentes do pagamento em numerário. 

Para Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 186), “[...] a cessão 

de créditos não tributários é um contrato oneroso; na prática, uma venda de créditos, 

de recebíveis, que pode ser objeto de operação estrutural de securitização”. 

 A cessão de créditos tem previsão no artigo 286 e seguintes do Código Civil. 

Naturalmente, em qualquer cessão de crédito o cedente garante a existência do 

crédito. É responsável pela constituição e existência do crédito que cede – o que é, 

aliás, natural, pois quem transfere direitos fica, via de regra, responsável pela 

existência daquilo que transfere (Ibid., p. 188). 
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 O cedente do crédito pode se responsabilizar também pela sua solvabilidade. 

Nesse caso, a cessão será entendida como pro solvendo, ou seja, a obrigação do 

cedente (nesse caso o ente da Administração Pública contratante) para com o 

cessionário (o parceiro privado ou o seu financiador, que receberá os créditos) só se 

dará por cumprida quando do efetivo pagamento pelo cedido (devedor da relação 

creditícia objeto da cessão). Em outras palavras, o cedente ficará responsável 

perante o cessionário até o efetivo cumprimento da obrigação pelo cedido. (Ibid., p. 

188) 

 A cessão de créditos pode também ser realizada sem garantia de 

solvabilidade (pro soluto). Nesta situação, o cessionário – ou seja, o parceiro privado 

ou seu financiador – arcará com o risco do crédito cedido. Se o cedido não pagar, o 

parceiro privado, ou seu financiador, não terá recurso contra a Administração 

Contratante (Ibid., p. 189). 

 Dependendo da situação financeira e orçamentária do ente contratante, o 

pagamento por meio de cessão de créditos não tributários pode significar uma 

melhoria do risco de crédito do pagador. É o caso, por exemplo, se a Administração 

tiver créditos não tributáveis com uma empresa estrangeira e realizar o pagamento 

da PPP com tais créditos. Dependendo da empresa, essa situação pode reduzir, 

sensivelmente, o risco do parceiro privado não receber ou receber com atraso os 

pagamentos pactuados, haja vista que, atualmente, a Administração Pública não é 

uma pagadora pontual. 

 O inciso III do artigo 6º, traz à baila a outorga de direitos em face da 

Administração. O dispositivo normativo é extremamente abrangente, 

compreendendo uma infinidade de direitos que possam ser apossados perante a 

administração. Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 189) 

corroboram com o entendimento: 

 

O dispositivo normativo sobre esse assunto tem redação extremamente 
ampla. Abarca quaisquer direitos que possam ser outorgados em face da 
Administração e, por isso, cria abertura para viabilizar a realização de 
formas de contraprestação com projetos cuja estrutura de implementação 
fuja ao usual. 

 

 A outorga de direitos sobre bens públicos dominicais surgem no inciso IV do 

referido artigo e assim, como o inciso III tem escrituração extremamente abrangente. 

Trata dos diversos direitos reais ou pessoais que podem ser constituídos sobre bens 
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públicos (Ibid., p. 189). Ocorre, por exemplo, quando o poder contratante paga ao 

particular com bens dominicais que estavam sob sua propriedade e posse. 

 O quinto inciso do artigo deixa claro a natureza exemplificativa da norma 

legal. A positivação do inciso evidencia que outras formas de contraprestação 

pública admitidas em lei podem ser utilizadas. 

 Como o Direito Administrativo se baseia no princípio da legalidade, o 

legislador resolver enfatizar que não é qualquer forma de contraprestação que a 

Administração pode adotar, mas somente aquelas consideradas legais. Maurício 

Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 190) esclarecem: 

 

Note-se que uma leitura descuidada desse dispositivo poderia levar à 
impressão de que ele subverte, em relação à forma de contraprestação 
pública, o princípio de que a Administração só pode agir secundum legis, 
sub legis – ou seja, de acordo com o previsto na lei. (grifo do autor). 

 

 Portanto, é totalmente lícito o uso de formas de contraprestação que não 

estejam elencadas no artigo 6º da referida lei, desde que seja feita uma opção com 

previsão legal. 

 O parágrafo único do artigo 6º é um dispositivo normativo que representa 

muito bem o amadurecimento do Brasil em relação à contratação de parceiros 

privados. Nele se prevê que o ente privado pode ter remuneração variável em 

virtude do seu desempenho na parceria, de acordo com metas e padrões de 

qualidade definidos em contrato. Assim também retratam Maurício Portugal Ribeiro e 

Lucas Navarro Prado (2010, p. 193): 

 

O dispositivo ora em comento é, sem dúvida, um dos pontos claros de 
aperfeiçoamento da experiência brasileira de prestação de serviços à 
Administração. Cuida-se de vincular a performance do parceiro privado às 
obrigações da Administração Pública, de modo a sofisticar o sinalagma, o 
elo entre as obrigações contrapostas das partes. 
Pretende-se, dessa forma, aumentar os incentivos econômicos para que o 
parceiro privado disponibilize o serviço conforme pactuado no contrato, 
sobretudo quanto aos níveis desejáveis de qualidade (grifo do autor). 

 

 O procedimento de contraprestação de acordo com a performance do ente 

particular é um instrumento poderoso de incentivo à qualidade na prestação do 

serviço e ao cumprimento de metas, além de ter aplicabilidade em muito facilitada 

em relação às multas. Estas últimas dependem de um processo administrativo para 

serem impostas, enquanto que a redução do valor da remuneração baseada no 
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desempenho prescinde deste rigor por não se tratar de aplicação de sanção em 

sentido jurídico. Trata-se, apenas, da aplicação do princípio da eficiência na 

Administração Pública, em que o Poder Concedente paga pelo que realmente foi 

oferecido pelo parceiro privado. 

 

A novidade trazida pela Lei de PPP está, em primeiro lugar, na previsão 
legal da variação do valor do pagamento de acordo com a performance do 
parceiro privado – o que torna o incentivo econômico para o cumprimento 
das metas contratuais de disponibilização e performance mais sensível. Ao 
contrário do procedimento de aplicação de multas, a redução do valor do 
pagamento se reflete na receita do concessionário, e não na criação de 
custos, como a aplicação de multas. E isso é uma diferença fundamental do 
ponto de vista econômico, pois inviabiliza quaisquer estratégias 
procrastinatórias da solução da questão, como ocorre muitas vezes em 
relação à aplicação de multas. 
Além disso, eventual redução do pagamento por realização de performance 
e disponibilidade subótimas não caracteriza aplicação de sanção no sentido 
jurídico; e, por isso, não precisa obedecer aos rigores aplicáveis aos 
processos administrativos punitivos incidentes sobre os concessionários. Ao 
realizar dedução no pagamento por consequência de descumprimento, a 
Administração estará apenas pagando de acordo com a 
qualidade/quantidade do serviço prestado, e não aplicando punição. 
Evidentemente que o concessionário terá amplo direito de defesa em caso 
de controvérsia sobre o cumprimento da performance. Contudo, nesse caso 
a Administração só pagará ao concessionário por ocasião da solução do 
conflito. (Ibid., p. 193, grifo do autor). 

 

 Percebe-se, por conseguinte que o instrumento inovador trazido pelo 

parágrafo único, do artigo 6º, da Lei da PPP é um utensílio eficaz para a melhoria da 

gestão de serviços oferecidos pelos parceiros privados para a sociedade, além de 

ser um vetor claro da aplicação do princípio da eficiência e da economicidade nos 

contratos administrativos. 

 

2.3.4 Garantias 

 

 Diante do passado recente e do cenário político instável no Brasil atual, não é 

razoável crer que a iniciativa privada estaria disposta a assumir obrigações em longo 

prazo (até trinta e cinco anos nos casos de contratos de PPP) sem qualquer garantia 

do cumprimento da contraprestação pecuniária por parte da Administração. 

 Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 220) conceituam 

garantia como sendo “um contrato ou obrigação acessória, de maneira que, caso 
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seja inadimplida a obrigação principal, a garantia será exercida como forma de obter 

o crédito devido”. 

 Logicamente, a garantia cresce de importância quanto maior for o montante 

devido pelo ente público. Nas concessões administrativas, em que a 

contraprestação pecuniária é a única forma de remuneração do parceiro privado, a 

importância da garantia avulta de importância. Já nas concessões patrocinadas, 

como existe, também, o pagamento por parte dos usuários do serviço, a 

contraprestação pecuniária por parte Administração pode representar uma pequena 

parcela do total da remuneração, tendo, por certo, a importância da garantia 

diminuída. 

 É cediço que, se o governo brasileiro não tivesse tradição de mal pagador, as 

garantias do parceiro público seriam dispensáveis. A Lei 11.079/2004 não obriga a 

prestação de garantia por parte da Administração, entretanto, em um país em que o 

risco do investimento é consideravelmente alto, como o Brasil, a insegurança 

causada pela falta de garantia eleva o custo da proposta por parte do parceiro 

privado, que terá que enfrentar o procedimento de precatórios, caso não ocorra o 

regular pagamento da obrigação pecuniária pelo Poder Concedente. Maurício 

Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 206) corroboram: 

 

Ao garantir as obrigações pecuniárias do parceiro público, procura-se 
oferecer segurança aos parceiros privados. O objetivo é evitar que 
eventuais mudanças de orientação política afetem os fluxos financeiros dos 
projetos, por meio da ausência de pagamento das contraprestações 
pecuniárias. Espera-se, como contrapartida, que essa diminuição de risco 
reflita melhores propostas para o Poder Público. Todavia, o repasse à 
coletividade dos benefícios dessa redução, como não se pode jamais 
olvidar, depende, sobretudo, da existência de um ambiente concorrencial. 
Noutro cenário o parceiro privado incorporará esse benefício sem qualquer 
retribuição, eis que não haverá incentivo para seu repasse ou, mesmo, 
compartilhamento. 

 

 É inegável que as melhores propostas estão relacionadas aos menores riscos 

dos contratos. Entretanto, o risco político (possibilidade de não pagamento da 

contraprestação pública) se apresenta sob diversos aspectos, pois o inadimplemento 

pode ocorrer por variados fatores. 

 O primeiro deles é a falta de previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA). O 

fato de existir um contrato em vigor não implica obrigatoriamente a sua previsão na 
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LOA do ano correspondente. É possível que, simplesmente, não exista na LOA 

previsão das despesas com contraprestações públicas em contratos de parceria 

público-privada. Por si só, isso basta para que o órgão contratante reste impedido de 

realizar os pagamentos das contraprestações públicas devidas contratualmente. Há 

que se acrescentar que esse risco existe para cada exercício financeiro, em face da 

anualidade do orçamento. Ao longo da vigência do contrato, será realizada a 

previsão a cada ano. (Ibid. p. 207). 

 Entretanto, a existência de previsão orçamentária não assegura o 

recebimento dos valores por parte do ente privado. É necessário que se proceda ao 

empenho, à liquidação e ao pagamento da despesa. Este processo, a depender da 

conjuntura econômica e política do país, fica sob o risco de contingenciamento. 

 Em caso de não pagamento da despesa no ano corrente, pode-se realizar a 

sua inscrição em restos a pagar ou em exercícios anteriores, havendo o risco, dessa 

vez, de não haver limite financeiro no orçamento para pagamento deste tipo de 

despesa. 

 Por fim, mesmo havendo previsão orçamentária e limite financeiro para a 

realização da despesa, pode ocorrer a falta de pagamento por erro da 

Administração, o que no mínimo atrasaria a contraprestação pecuniária. 

 A utilização das garantias visa à diminuição dos riscos para o parceiro privado 

e a consequente melhora das propostas para os cofres públicos, sendo previstas no 

artigo 8º da Lei 11.079/2004: 

 

Art. 8º. As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em 
contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: 

I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal; 

II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que 
não sejam controladas pelo Poder Público; 

IV – garantias prestadas por organismos internacionais ou instituições 
financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; 

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada por 
essa finalidade; 

VI – outros mecanismos admitidos em lei. (BRASIL, 2004). 
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 Parcela de doutrinadores do direito discute a constitucionalidade do artigo 8º 

da Lei da PPP por ferir comando constitucional previsto no artigo 167, inciso III10. A 

Carta Magna prevê que a disposição sobre concessão de garantias se dará por meio 

de Lei Complementar, no entanto a Lei 11.079/2004 se trata de legislação ordinária. 

Todavia, para maioria da doutrina, essa é uma interpretação descuidada do texto 

constitucional. O artigo 163 está inserido no capítulo II (das Finanças Públicas), 

sendo, portanto, uma norma de finanças públicas. Nesse contexto, o inciso III do 

artigo 163 da Constituição Federal está se referindo apenas às garantias que 

tenham por finalidade assegurar a responsabilidade fiscal11 e não às garantias em 

contratos de parcerias público-privadas. Mais uma vez, é importante se valer do 

apoio de Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 212) que 

concluem sobre a constitucionalidade do dispositivo normativo: 

 

[...] apenas precisam ser veiculadas por meio de lei complementar normas 
que, além de tratarem de concessão de garantias, tenham por finalidade 
assegurar a responsabilidade fiscal. As demais regras sobre concessão de 
garantias poderão ser implementadas por meio de legislação ordinária. 

 

 O texto legal traz as seguintes possibilidades de garantias: a vinculação de 

receitas; a utilização de fundos especiais previstos em lei; a contratação de seguro-

garantia com companhias seguradoras; a garantia prestada por organismos 

internacionais ou instituições financeiras; a garantia prestada por fundo garantidor ou 

empresa estatal; e, outros mecanismos admitidos em lei. 

 

2.3.4.1 A vinculação de receitas 

 

 Conforme determina o inciso IV, do artigo 16712, da Constituição Federal, as 

receitas oriundas de impostos não poderão ser vinculadas às garantias nos 

                                                           
10 Art. 163. Lei Complementar disporá sobre: 
[...] 
III – concessão de garantias pelas entidades públicas; 
[...] (BRASIL, 1988). 
11 A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) trata da concessão de garantias 
relacionadas ao controle das finanças públicas. 
12 Art. 167. São vedados: 
[...] 



37 
 

 

contratos de parceria público-privada. Em sentido contrário, com exceção das 

receitas que têm destinação legal específica (taxas, contribuições sociais e 

contribuições de domínio público), todas as demais podem ser oferecidas em 

garantia. 

 Nesse ponto encontra-se mais um debate constitucional. Alguns 

doutrinadores consideram o inciso I, do artigo 8º, da Lei 11.079/2004, 

inconstitucional por ferir o princípio da não afetação de receitas13. Entre estes 

juristas destaca-se a opinião de Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p. 814): 

 

Há grosseira inconstitucionalidade na previsão do art. 8º, I, segundo o qual 
obrigações pecuniárias da Administração resultantes da parceria poderiam 
ser garantidas por vinculação de receitas. [...] a proibição de vinculação de 
receitas residente no art. 167, IV, da Constituição só pode ser excepcionada 
nos casos que especifica, consoante ali mesmo está previsto e estampado 
de maneira exuberantemente clara [...]. 

Em suma: receita pública jamais pode ser vinculada a garantia de créditos 
de particular, sob pena de escandalosa inconstitucionalidade. (grifo do 
autor). 

 

 Em pensamento oposto, encontra-se outra parte da doutrina. Maurício 

Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 219) a representam com o 

seguinte posicionamento: 

 

Se no Brasil vige o princípio da não afetação das receitas, com o escopo de 
oferecer a liberdade necessária ao administrador para atender às despesas 
conforme as necessidades, também é verdade que o princípio trata das 
receitas oriundas de impostos, e não de toda e qualquer receita. As taxas, 
por exemplo, devem ter suas receitas naturalmente vinculadas à execução 
de determinadas despesas, para cobrir os custos necessários à prestação 
de serviços públicos ou ao exercício do poder de polícia. Da mesma forma, 

                                                                                                                                                                                     
IV – a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 
para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos 
arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; 
[...] (BRASIL, 1988). 
13 Segundo o princípio da não afetação de receitas, todas as receitas orçamentárias devem ser 
recolhidas ao caixa do Tesouro, sem qualquer destinação em termos de destinação. Os propósitos 
básicos desse princípio são: oferecer flexibilidade na gestão do caixa do setor público, de modo a 
possibilitar que os seus recursos sejam carreados para as programações que deles mais necessitem 
e evitar o desperdício de recursos (que costuma ocorrer quando as parcelas vinculadas atingem 
magnitude superior às efetivas necessidades). (BRASIL, 2017b). 
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as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, em regra, 
têm suas receitas vinculadas a uma determinada destinação. 

Portanto, não se admite vincular – salvo nas hipóteses expressamente 
previstas na Constituição – tão somente as receitas oriundas dos impostos. 
O mesmo não se aplica às demais receitas, para as quais não há qualquer 
restrição constitucional. 

 

 Afastada a questão da constitucionalidade do inciso I, art. 8º, da Lei da PPP, 

há que se salientar a impossibilidade da prestação de garantia real pelos entes 

federados, por serem impenhoráveis e inalienáveis (salvo os dominicais) os bens 

públicos. Já o aval e a fiança, por se tratarem de garantias pessoais, podem ser 

oferecidos em garantia pelo Poder Público. 

 Desta forma, não se pode penhorar a receita pública. Em face de um 

inadimplemento da Administração, quando for dada garantia por meio de vinculação 

de receitas, o ente particular deve se submeter ao pagamento por meio de 

precatórios. 

 O sentido deste tipo de garantia é, sobretudo, orçamentário, ao impedir que 

os montantes arrecadados como receita vinculada sejam utilizados para despesas 

outras que não as previstas no ato de vinculação. (Ibid., p. 221). 

 É bem verdade que, apesar de se vincular a receita, a realização da despesa 

se sujeita ao limite financeiro e a possíveis contingenciamentos. Deste modo, a 

garantia por vinculação de receitas não possibilita absoluta certeza de recebimento 

por parte do particular, já que não obriga a realização da despesa pela 

Administração, mas apenas evita que o montante arrecadado seja utilizado em outro 

fim. Trata-se, apenas, de um incentivo, não uma obrigação de execução da 

despesa. 

 

2.3.4.2 A utilização de fundos especiais previstos em lei 

 

 Os fundos especiais estão previstos no artigo 71, da Lei nº 4.320/1964, sendo 

assim conceituados: “Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas 

que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, 

facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. (BRASIL, 1964a). 
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 Sob a perspectiva de garantia, em muito se assemelha à vinculação de 

receitas. Trata-se de um montante de recursos que tem por objetivo ser empregado 

de acordo com a finalidade da lei que o instituiu, evitando o uso para fins diferentes 

da previsão legal. 

 A principal diferença é que, enquanto a vinculação de receita é utilizada como 

garantia para um único contrato de PPP, o fundo especial pode ser usado para 

garantir diversos contratos de parcerias público-privadas. 

 O fundo especial não tem personalidade jurídica própria. Logo, os bens nele 

alocados continuam pertencendo ao patrimônio do ente federativo que o instituiu, 

podendo, portanto, prestar apenas garantias pessoais. É impedido de prestar 

garantias reais, já que se submete ao princípio da inalienabilidade e 

impenhorabilidade dos bens públicos. Cabe salientar que, em caso inadimplência do 

ente público, o ente particular se sujeita ao regime de precatórios, pois é inviável o 

pagamento pelo próprio fundo. 

 Só é viável oferecer um fundo especial em garantia se o ente que oferece os 

bens é diferente do que é parte no contrato. Se assim não for, está se dando a 

garantia de si mesmo, o que não faz o menor sentido. 

 Os doutrinadores do Direito, de modo geral, fazem pesadas críticas à 

utilização de fundos especiais como garantias em contratos de parcerias público-

privadas. Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado (2010, p. 228) tecem 

comentários a esse respeito: 

 

Parece-nos, assim, fazer mais sentido utilizar fundos especiais para o 
pagamento de contraprestações públicas, ao invés de oferecer garantia no 
sentido jurídico, como penhor, aval, fiança, hipoteca, etc. Neste sentido, a 
lei que instituir o fundo especial deverá estabelecer como seu objetivo o 
pagamento de contraprestação pública.  

 

 Por fim, há que se acrescentar que os fundos especiais sofrem controle do 

Tribunal de Contas já que seu patrimônio pertence ao ente da federação que o criou. 
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2.3.4.3 Contratação de seguro-garantia com companhias seguradoras 

 

 Os contratos de seguro-garantia possibilitam uma rápida execução da 

garantia, necessitando, apenas, do acionamento do ente privado. Isto diminui, 

sobremaneira, os riscos políticos em um contrato de parceria público-privada. 

 Não obstante, diante da situação do governo brasileiro, é improvável que 

alguma seguradora queira assumir o risco de inadimplemento da Administração em 

contratos tão longos, que podem alcançar trinta e cinco anos, sem cobrar um valor 

do prêmio exorbitante, o que acaba por inviabilizar o negócio jurídico.  

 Essa modalidade de garantia deve se restringir, assim, àquelas parcerias em 

que a contraprestação pública constitua parcela pouco significativa, de maneira que 

o risco a ser segurado seja de pequeno monte; ou o prazo do seguro-garantia seja 

diminuto, o que também possibilitaria minimizar grandemente o risco. (Ibid., p. 230). 

 É importante frisar que a companhia seguradora não pode ser controlada pelo 

Poder Público, conforme letra expressa da lei. Por fim, vale ressaltar que no 

processo de opção pela modalidade de garantia deve pesar sempre o custo-

benefício da opção escolhida. 

 

2.3.4.4 Garantia feita por organismos internacionais ou instituições financeiras 

 

 A definição de instituição financeira é trazida à baila pelo artigo 17, caput, da 

Lei Nº 4.595/1965: 

 

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação 
em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como 
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de 
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. (BRASIL, 
1964b). 

 

 É importante aqui diferenciar instituições financeiras de companhias 

seguradoras. Estas últimas não são espécies do gênero instituições financeiras, pois 
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não realizam a atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos 

financeiros como atividade principal, tampouco como acessória. 

 O mesmo inciso, do artigo 8º, da Lei da PPP ainda apresenta a possibilidade 

da garantia ser prestada por organismos internacionais. Essa possibilidade é cada 

vez mais usual no mercado, por intermédio de organismos como o Banco Mundial e 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 Esta inclinação se deve ao fato dos parceiros privados preferirem receber 

garantias de organismos internacionais com credibilidade reconhecida do que de um 

fundo controlado pela União. 

 Logicamente, essa garantia atrai mais investidores, inclusive estrangeiros, ao 

passo que também eleva o valor da proposta, tendo em vista que a garantia 

prestada pelo organismo internacional trará um ônus ao valor do contrato. 

 

Se, por um lado, esse maior conforto ao setor privado pode estimular sua 
participação nos investimentos por meio de PPP – incentiva especialmente 
a participação de entrantes que atuam no mercado internacional -, por 
outro, imputa um custo adicional na implementação de cada projeto, pois 
provavelmente o organismo multilateral envolvido cobrará alguma taxa para 
assumir a diferença entre o risco soberano e o seu risco de crédito. No que 
concerne a esse assunto, o importante é sopesar em que medida a queda 
do preço cobrado pelo parceiro privado por conta do credit enhancement14 
obtido por meio da contratação do organismo multilateral em relação à 
classificação ordinária do crédito do governo supera o custo cobrado pelo 
organismo multilateral para provimento da garantia. (PRADO; RIBEIRO, 
2010, p. 231). 

 

 Trata-se mais uma vez de uma relação de custo-benefício. Se a redução no 

valor da contraprestação pecuniária da Administração for maior do que o custo da 

garantia prestada por organismo multilateral, é compensador para os cofres 

públicos. 

 

 

 

 

                                                           
14 Aperfeiçoamento do crédito (tradução nossa). 
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2.3.4.5 Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal 

 

 O comando normativo presente no artigo 16, da Lei nº 11.079/2004, autorizou 

a criação do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP) no âmbito da 

União. 

 

Art. 16. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas 
fundações públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a 
participar, no limite global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), 
em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP que terá por 
finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias 
assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou 
municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei. 

§ 1o O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do 
patrimônio dos cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios. 

§ 2o O patrimônio do Fundo será formado pelo aporte de bens e direitos 
realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos 
rendimentos obtidos com sua administração. 

§ 3o Os bens e direitos transferidos ao Fundo serão avaliados por empresa 
especializada, que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação 
dos critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos 
aos bens avaliados. 

§ 4o A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da 
dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de 
sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para 
manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor 
patrimonial. 

§ 5o O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos 
integrantes de seu patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer 
obrigação do Fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem. 

§ 6o A integralização com bens a que se refere o § 4o deste artigo será feita 
independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização 
específica do Presidente da República, por proposta do Ministro da 
Fazenda. 

§ 7o O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será 
condicionado a sua desafetação de forma individualizada. 

§ 8o A capitalização do FGP, quando realizada por meio de recursos 
orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária específica para esta 
finalidade, no âmbito de Encargos Financeiros da União. (BRASIL, 2004). 
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 Da mesma forma que para a instituição de fundos especiais depende de 

autorização legal, a criação de empresas estatais (empresa públicas15 e sociedades 

de economia mista16) resulta de lei específica. 

 Nada obstante, tanto a utilização de empresas estatais para prestar garantias 

em contratos de PPP, quanto à instituição de fundos garantidores destes negócios 

são atacados por parcela de doutrinadores jurídicos como sendo inconstitucionais. 

 Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p. 816) refuta o uso de empresas 

estatais como garantias em contratos de parcerias público-privadas, nestes termos: 

 

É, outrossim, inadmissível a criação de empresa estatal garantidora de 
obrigações oriundas de PPPs. Não apenas porque isto seria um evidente 
desnaturamento da índole de tais entidades - concebidas que são para 
prestar serviços públicos ou para desenvolver empreendimentos 
econômicos e não para servirem de garantes a créditos de terceiros -, 
mas porque instituí-las com este objetivo seria buscar, por vias 
transversas, os mesmos fins que os fundos não podem atingir, pena de 
ofenderem à generala o disposto na Constituição. Isto é: estariam, 
também, a produzir burla ao sistema de satisfação de créditos insolutos 
contra o Poder Público estabelecida no art. 100 e a incidir na violação aos 
princípios da igualdade, impessoalidade e moralidade administrativas. 

 

 Entretanto, grande parte dos doutrinadores do Direito Administrativo admite a 

possibilidade de empresas estatais oferecerem garantias em contratos de PPP e 

não se submeterem ao regime de precatórios por serem pessoas jurídicas de direito 

privado, cujo patrimônio é disponível. Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro 

Prado (2010, p. 233) defendem a constitucionalidade: 

 

[...] importa notar que, até o momento, têm havido poucos questionamentos 
a respeito da constitucionalidade de empresas estatais com a finalidade de 
prestar garantias em contratos de PPP, pois se tem entendido que, em 
razão de terem responsabilidade jurídica de natureza privada, seja de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, seu patrimônio é 

                                                           
15 Segundo o inciso II, do artigo 5º do Decreto-lei 200/1967, empresa pública é “a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado 
por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de 
contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas 
admitidas em direito”. (BRASIL, 1967). 
16 De acordo com o inciso III, do artigo 5º do Decreto-lei 200/1967, sociedade de economia mista é “a 
entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de 
atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam 
em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta”. (BRASIL, 1967). 
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alienável e penhorável, podendo ser oferecido em garantia. Além disso, 
também pela mesma razão, não estão sujeitas ao regime de precatórios. 

 

 Superada a questão das empresas estatais, passa-se ao questionamento da 

constitucionalidade dos fundos garantidores, levantada por parcela de doutrinadores 

do direito. O questionamento baseia-se, basicamente, em dois argumentos: 

necessidade de tratamento por lei complementar para disciplinar a instituição e o 

funcionamento de fundo garantidor, conforme artigo 165, § 9º, inciso II17, da 

Constituição Federal; e, afronta ao regime de precatórios expresso no caput, do 

artigo 10018, da Carta Magna. 

 Em relação ao primeiro argumento, em sentido contrário, uma leitura mais 

cuidadosa é capaz de notar que o titulo da Seção que enquadra o artigo 165 da 

Constituição Cidadã é “Dos Orçamentos”. Trata, portanto, de normas gerais sobre 

fundos que são utilizados na execução orçamentária, o que não é o caso dos fundos 

garantidores de contratos de PPP. José dos Santos Carvalho Filho (2016, p. 466) 

corrobora com o entendimento majoritário da doutrina ao defender claramente sua 

posição: “O dispositivo constitucional tem cunho genérico e refere-se ao 

estabelecimento de normas gerais sobre fundos, e não à instituição de fundo 

específico, sendo, pois, legítima a instituição dele por lei ordinária”. 

 Em relação ao segundo e derradeiro argumento, de acordo com a leitura do 

artigo 100 da Constituição Brasileira, o regime de precatórios vincula, apenas, as 

fazendas dos entes federados. Qualquer entidade diversa da União, Estados e 

Municípios não se submete a esse regime, entre eles os fundos garantidores não 

controlados pelo Poder Público e as empresas estatais. Maurício Portugal Ribeiro e 

Lucas Navarro Prado (2010, p. 237) defendem mais uma vez a constitucionalidade: 

                                                           
17 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
[...] 
§ 9º Cabe à lei complementar: 
[...] 
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem 
como condições para a instituição e funcionamento de fundos; 
[...]. (BRASIL, 1988). 
18 Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou 
de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (BRASIL, 
1988). 



45 
 

 

Como é cediço, sujeitam-se ao regime de precatórios apenas as Fazendas 
Federal, Estadual ou Municipal, consoante disposto no art. 100 da CF. 
Portanto, sempre que se tratar de uma entidade jurídica distinta dos entes 
federativos não haverá sujeição ao regime de precatórios. Por isso, as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista não se submetem a 
esse regime. Da mesma forma, os fundos garantidores que forem pessoas 
jurídicas de direito privado não estarão sujeitos ao regime de precatórios. 

 

 Vencidos os entraves sob a constitucionalidade, é interessante notar que o 

Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas não foi criado pela Lei da PPP, 

foram apenas definidas as suas características, como os participantes e o limite 

global de seis bilhões de reais. Pelo artigo 17 do mesmo diploma legal, cabe à 

instituição financeira contratada direta ou indiretamente pela União a administração 

do FGP. 

 Cabe salientar que a criação do FGP depende da existência de lei específica 

para sua criação. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015a, p. 165) expressa que o 

Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, para ser considerado e existir 

validamente, tem que ser criado por lei que indique as receitas que ficarão 

vinculadas ao mesmo. O fundo é uma receita específica que a lei afasta do caixa 

único e vincula a um fim determinado. Sem receita vinculada, o fundo não tem 

existência legal. Não há possibilidade de ser o fundo criado por instituição financeira, 

ainda que esta integre a Administração Indireta. O que a instituição financeira 

poderá fazer é tomar as medidas administrativas para colocar o fundo em 

funcionamento, depois de ter sido instituído por lei. 

 Por fim, pode-se perceber que o intuito da instituição do Fundo Garantidor de 

Parcerias Público-Privadas é claro: possibilitar ao credor maior facilidade no 

recebimento do seu crédito, o que não ocorre nos contratos administrativos. Isso 

permite vultosa economia aos cofres públicos já que diminui os riscos do negócio e, 

por conseguinte, o valor da proposta feita pelo parceiro privado para a celebração do 

contrato. 
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2.3.4.6 Outros mecanismos admitidos em lei 

 

 O texto legal busca ampliar as possibilidades de garantia de contraprestação 

pública em sede de contratos de parcerias público-privadas, bastando, para tanto, 

previsão legal. 

 Em verdade, as relações jurídicas de direito privado são estranhas ao Direito 

Administrativo. Nesse diapasão, o particular pode, privadamente, negociar uma 

garantia com seguradoras, instituições financeiras e organismos multilaterais, sem 

qualquer interferência do Poder Público. Se a garantia for exercida, então, o 

segurador se sub-rogará nos direitos do parceiro privado, podendo voltar-se contra o 

parceiro público para discutir eventual direito de ressarcimento. (PRADO; RIBEIRO, 

2010, p. 242). 

 Somando-se a isso, é possível a celebração de contrato de garantia entre o 

Poder Público e ente garantidor, sendo o parceiro privado apenas seu beneficiário. 

Nesse caso, não se caracterizaria mais um contrato privado, mas um contrato 

administrativo, semelhante aos demais contratos celebrados pela Administração 

Pública. Basta que se demonstre o interesse público na contratação e, que exista a 

previsão orçamentária para a respectiva despesa, para que se permita ao Poder 

Público contratar garantia diretamente. (Ibid., p. 242). 

 Além das possibilidades citadas acima, outras garantias que independem de 

lei podem ser utilizadas, já que em um contrato particular entre o ente privado e seu 

garantidor não apresenta o Poder Público em nenhum polo da relação. 

 Por fim, há que se ressaltar que não há empecilhos para que, em um mesmo 

contrato de PPP, seja estruturada mais de uma forma de garantia. Podendo coexistir 

a garantia e a contragarantia entre os pactuantes. 

 

2.3.5 Do controle e das penalidades 

 

 A Lei das Parcerias Público-Privadas não apresenta comandos normativos 

gerais sobre controle dos contratos de PPP, o que leva à aplicação subsidiária da 

Lei 8.987/95. 
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 A Administração Pública mantém o poder de direção e controle durante toda a 

execução do contrato. Dessa forma, mantém a prerrogativa de ampla fiscalização do 

negócio jurídico celebrado. 

 O poder de direção e controle abrange quatro aspectos, quais sejam: o 

material, no que diz respeito à fiscalização permanente da execução do objeto do 

contrato; o técnico, no que concerne à observância das disposições regulamentares 

e cláusulas contratuais; o financeiro, no que se refere ao direito de acesso aos 

dados relativos à administração, contabilidade e à economia do ente privado; e, o 

legal, atinente à observância das normas legais. 

 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015a, p. 86) “O exercício desse 

poder de direção e controle constitui um poder-dever da Administração, ao qual ela 

não pode furtar-se, sob pena de responsabilidade por omissão” (grifo do autor). 

 A Lei da PPP apresenta algumas normas específicas para a União, no que 

concerne à competência para a fiscalização. O § 5º, do artigo 14, prevê o controle 

pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União, ao exigir que sejam 

remetidos, com periodicidade anual, os relatórios de desempenho dos contratos de 

parceria público-privada; no § 6º do mesmo dispositivo normativo, garante controle 

pelo particular, ao exigir que referidos relatórios sejam disponibilizados ao público, 

por meio de rede pública de transmissão de dados, salvo quanto às informações 

sigilosas, e; no artigo 15, outorga competência aos Ministérios e às Agências 

Reguladoras, nas suas respectivas áreas de atuação, para acompanhar e fiscalizar 

os contratos de PPP. (Ibid., p. 170). 

 Em suma, o poder concedente tem o direito e o dever de realizar o controle 

político, financeiro, administrativo e judicial previstos constitucionalmente e na Lei 

8.987/1995, podendo contar com a prestimosa ajuda do Ministério Público e dos 

usuários do serviço. 

 No que concerne às penalidades, os contratos administrativos sempre 

trouxeram a previsão de sanções aplicáveis ao contratado em caso de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

 Entretanto, a Lei 11.079/2004, em seu artigo 5º, inciso II, inova, trazendo a 

possibilidade de aplicação de pena, também, ao poder público: 

 

Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao 
disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que 
couber, devendo também prever: 
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[...] 
II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado 
em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma 
proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas; 
[...]. (BRASIL, 2004). 

 

 A Lei da PPP foi omissa quanto às penalidades a serem aplicadas tanto ao 

Poder Público quanto ao contratado. É cediço, entretanto, que não se pode aplicar 

penas não previstas em lei, pois seria flagrante injúria ao princípio da legalidade na 

Administração Pública. 

 Para solucionar este embrolho, em relação ao particular, basta recorrer, 

subsidiariamente, à Lei 8.666/1993, mais especificamente ao artigo 87, que 

expressa as sanções aplicáveis nos contratos administrativos em geral. Contudo, 

quanto à Administração, não há nenhuma previsão legal de penalidades aplicáveis. 

Di Pietro (2015a, p. 172), novamente, esclarece: 

 

A verdade é que não existe previsão legal de penalidades que possam ser 
aplicadas à Administração Pública. Ainda que, por interpretação extensiva, 
se cogitasse de impor-lhe as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666, essa possibilidade ficaria afastada porque tais sanções são 
incompatíveis com a posição da Administração Pública no contrato, já que 
ela atua em nome da pessoa jurídica política (União, Estado, Município ou 
Distrito Federal), única detentora de poder sancionatório. Não se poderia 
sequer cogitar de aplicar uma pena como a de suspensão temporária de 
contratar e licitar ou a de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar. 

 

 O poder de rescindir unilateralmente o contrato, em caso de inadimplemento, 

cabe, exclusivamente, à Administração. Afinal é ela que é protegida por cláusulas 

contratuais exorbitantes por defender o interesse público. Cabe, nada obstante, 

multa para o Poder Público, mas não em caráter sancionatório, mas em caráter 

indenizatório, em virtude do inadimplemento do ente público causar danos 

emergentes e lucros cessantes ao parceiro privado. 

 Por mais que se pretenda fugir ao direito administrativo e tentar nivelar ao 

máximo a posição das partes no contrato administrativo, isto não pode ir ao ponto de 

possibilitar ao parceiro privado impor penalidades à Administração Pública. Isto 

significa que, quanto à existência de prerrogativas do poder público em relação ao 

contratado – o que coloca as partes em situação desigual – em nada diferem os 

contratos de parceria público-privada dos demais contratos administrativos 

disciplinados pelo direito administrativo brasileiro. (Ibid., pag. 172). 
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 Apesar da impossibilidade de previsão contratual de aplicação de sanções ao 

poder público, estas podem ser aplicadas ao agente administrativo que lhe deu 

causa, conforme previsão do artigo 29 da Lei da PPP, que se reporta ao Código 

Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940), à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/92), à Lei dos Crimes Fiscais (Lei nº 10.028/2000), ao Decreto-lei nº 201/1967 

e à Lei nº 1.079/1950. 

 

2.3.6 O Processo licitatório 

 

 Nada obstante a Lei da PPP ter contemplado algumas normas específicas 

para os contratos de parcerias público-privadas, não se afastam, por conta disso, as 

normas gerais sobre licitações previstas na Lei 8.666/1993. Isso quer dizer que tanto 

a Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993) quanto a Lei das Concessões (Lei 

nº 8.987/1995) têm aplicabilidades subsidiárias em relação à Lei 11.079/2004. 

 Segundo o artigo 10, da Lei da PPP, a modalidade a ser empregada na 

licitação para contratação de parcerias público-privadas será sempre a concorrência 

(modalidade usada nas contratações com valores mais vultosos). 

 A licitação de PPP apresenta certas exigências especiais. José dos Santos 

Carvalho Filho (2016, p. 469) esclarece que a primeira delas é a autorização da 

autoridade competente (art. 10, I) fundada em estudos técnicos que indiquem: 

a) a conveniência e a oportunidade administrativas e as razões que 

justifiquem a opção pelo regime de parceria público-privada;  

b) a subsistência das metas de resultados fiscais, compensando-se os efeitos 

da contratação através do aumento da receita ou da redução da despesa nos 

períodos subsequentes; e 

c) a observância dos limites e condições estabelecidas na lei de 

responsabilidade fiscal. 

 Obviamente, para que a contraprestação pública seja possível, o valor a ser 

investido pelo Estado precisa ser absorvido no plano plurianual do período, 

carecendo de um estudo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro do 

empreendimento, conforme estabelece o artigo 10, inciso V, da Lei da PPP. Nesse 

desiderato, a despesa deve estar compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e a Lei Orçamentária Anual, segundo os incisos II e III do artigo 10. 
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 Importante, também, é a consulta pública que deve ser realizada para o 

exame crítico da minuta do edital da licitação e do contrato de concessão por parte 

da população. Para tanto, a Administração deve realizar a publicação em imprensa 

oficial, jornais de grande circulação e meio eletrônico, informando a justificativa para 

a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato e o valor 

estimado, fixando o mínimo de trinta dias para o recebimento de sugestões (inciso 

VI, do artigo 10). Maria Sylvia Zanella DI Pietro (2015a, p. 177) relata a importância 

deste dispositivo: 

 

Não há dúvida de que a exigência é útil em termos de participação dos 
interessados. Mas ela será inútil para o cumprimento dos princípios da 
democracia participativa se as sugestões não forem efetivamente 
examinadas e a sua recusa devidamente justificada. A consulta não pode 
transformar-se em mero instrumento formal para dar aparência de 
legalidade à exigência, como costuma acontecer com relação a medidas 
semelhantes previstas em outras leis. 

 

 Outra condição prevista no inciso VII, do artigo 10, é a necessidade de uma 

licença ambiental prévia. Na verdade, a previsão deste dispositivo na lei é 

desnecessária, pelo fato desta matéria já ser regulada pela Política Nacional do 

Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981). 

 Por fim, o § 4º, do artigo 10, estabelece que os estudos de engenharia 

definidores do valor do investimento da PPP tenham nível de detalhamento de 

anteprojeto e que o montante fixado como referência da licitação, seja calculado em 

valor de mercado (interno e externo). (BRASIL, 2004). 

 Quanto ao edital, o artigo 11, da Lei da PPP, estabelece que este contenha a 

minuta do contrato. Se utilizando, subsidiariamente, da Lei das Concessões, é 

possível a participação de consórcios na licitação; a disponibilização de estudos, 

projetos e investimentos, efetuados pelo ente público, podendo o edital prever o 

ressarcimento de despesas pelo licitante vencedor; poderá ser recusada a proposta 

claramente inexequível ou financeiramente incompatível com o objeto licitado; e, 

deverá ser dada preferência à empresa brasileira em caso de empate no valor das 

propostas. 

 A Lei 11.079/2004 remete ao artigo 31, inciso III, da Lei de Licitações e 

Contratos para apontar a necessidade de prestação de garantia de, no mínimo 1% 

do valor estimado da contratação, por parte do particular. Caso exista garantia a ser 
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ofertada também pelo ente público, o edital deve fazer menção, conforme artigo 11, 

parágrafo único da Lei da PPP. 

 O inciso III, do artigo 11, da Lei da PPP, proporciona, ainda, a utilização da 

instituição da arbitragem19 para a solução de conflitos. Polêmicas à parte, quanto à 

constitucionalidade do dispositivo, este é um poderoso instrumento para ter decisões 

rápidas, fugindo da morosidade existente no sistema judiciário brasileiro. José dos 

Santos Carvalho Filho (2016, p. 471) aborda o conflito constitucional sobre a 

utilização da arbitragem como solução de conflitos em contratos de parcerias 

público-privadas: 

 

É verdade que respeitável doutrina advoga ser inconstitucional a previsão 
de arbitragem, tendo em conta que o interesse público, objeto da 
concessão, espelha bem indisponível (res extra commercium20). Assim, 
porém, não entendemos. Se é verdade que a lei da arbitragem veda a 
aplicação do instituto a direitos indisponíveis, não é menor verdade, por 
outro lado, que podem surgir variados conflitos de natureza meramente 
patrimonial entre o concedente e o concessionário, todos passíveis de 
solução pelo referido método. (grifo do autor). 

 

 Quanto ao procedimento na licitação, a Lei 11.079/2004, em seu artigo 12, 

inciso I, estabelece a possibilidade de aferição técnica das propostas apresentadas. 

Dessa forma, os proponentes que não tiverem conquistado pontuação mínima serão 

desclassificados. 

 O artigo 12, além de sujeitar o certame à legislação sobre licitações e 

contratos administrativos, estabelece algumas normas específicas sobre a fase de 

julgamento, o que também derroga as Leis nº 8.666/1993 e 8.987/1995. Os critérios 

podem ser: 

a) o menor valor da tarifa do serviço publico a ser prestado; esse critério, 

evidentemente, somente se aplica à concessão patrocinada, já que na concessão 

administrativa não existe possibilidade de cobrança de tarifa dos usuários;  

b) a melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta 

pelo outorga da concessão com o de melhor técnica;  

c) o menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; e 

                                                           
19 Segundo Carlos Alberto Carmona (1998, p. 43), a arbitragem é um mecanismo privado para a 
solução de litígios, sendo um meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de 
uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada. 
20 Coisa fora do comércio (tradução nossa). 
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d) a melhor proposta em razão da combinação do critério anterior com o de 

melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital. (DI PIETRO, 

2015a, p. 179). 

Vale ressaltar que todo ato da Administração deve ser motivado, sob pena de 

cometimento de abusos administrativos. 

 O edital deve prever a forma de apresentação das propostas. Podem ser 

através de envelope lacrado ou por meio de oferecimento da cotação por escrito 

seguido de apresentação de lance oral pelos proponentes que tiverem cotado valor 

até 20% maior que a melhor proposta (artigo 12, inciso III, alíneas a e b). 

 Conforme ocorre na modalidade pregão, na licitação de contrato de parceria 

público-privada, pode ser invertida a fase de habilitação e julgamento, promovendo-

se, apenas, a habilitação do proponente vencedor, dando celeridade ao certame. É o 

que prevê o artigo 13 da Lei da PPP. José dos Santos Carvalho Filho (2016, p. 472) 

esclarece: 

 

Em nosso entender, a lei não deveria ter previsto a faculdade, mas sim a 
obrigatoriedade da inversão. É muito mais lógico julgar previamente as 
propostas, para só depois verificar a documentação exclusivamente do 
vencedor. Se o vencedor for inabilitado, examinar-se-ão os documentos do 
licitante que ficou em segundo lugar, e assim sucessivamente. No sistema 
clássico, perdem-se horas examinando os documentos de habilitação para, 
ao final, ser escolhido apenas um vencedor; tal sistema contraria a 
modernidade e refoge a qualquer padrão de razoabilidade. (grifo do autor). 

 

 Quanto à homologação, deve ser realizada por autoridade superior 

competente, verificando os aspectos legais e materiais relativos ao certame 

licitatório e ao futuro contrato. Após isso, realiza-se a adjudicação, que estabelece 

ao vencedor o direito de executar o contrato. 

 

2.4 VEDAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 A Lei 11.079/2004, no seu art. 2º, § 4º estabelece as vedações para a 

celebração de contrato de Parceria Público-Privada. 

 O inciso I da norma legal estabelece o montante mínimo de R$ 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais) para a celebração do negócio, em razão dos altos custos de 
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transação21 e agência22 que envolvem este negócio jurídico. Maurício Ribeiro e 

Lucas Prado (2010, p. 77) esclarecem: 

 

[...] a Lei de PPP estabeleceu R$ 20 milhões como o valor mínimo de 
contrato de PPP. Na Inglaterra, por exemplo, o valor mínimo para a 
realização de uma PFI23 é de £ 20 milhões. O valor no Brasil é bem mais 
baixo por três razões: (a) os custos de estruturação de PPP tendem a ser 
menores no Brasil que em países europeus; (b) os ganhos de eficiência 
com a realização de PPP tendem a ser bem maiores no Brasil que em 
países desenvolvidos [...]; e (c) há um componente político na exigência de 
um valor mínimo do contrato, é dizer, ao exigir um valor mínimo de contrato 
para a realização de PPP inviabiliza-se ou restringe-se a possibilidade de 
Municípios de pequeno e médio portes realizarem PPP – o que terminou por 
lançar o valor para baixo no processo de tramitação da lei no Parlamento. 

 

 O inciso II do mesmo artigo, estabelece o tempo mínimo de prestação de 

serviço de 5 (cinco) anos para a concretização deste instituto jurídico. Já o art. 5º, I, 

da mesma lei, expressa que o vigência do contrato não será inferior a 5 (cinco) anos 

nem superior a 35 (trinta e cinco anos), considerando as prorrogações. Carvalho 

Filho (2016, p. 461) aduz: 

 

Há regra essencial quanto ao prazo contratual: a vigência do contrato não 
será inferior a cinco, nem superior a trinta e cinco anos, já considerada 
eventual prorrogação (art. 5º, I). Significa que o contrato só admite 
prorrogação se o prazo total não ultrapassar aquele limite. A fixação do 
prazo fica a critério da Administração, nesse ponto, portanto, exerce 
atividade discricionária. Cabe-lhe, entretanto, observar o princípio da 
proporcionalidade: o prazo deve ser compatível com a amortização dos 
investimentos. 

 

 A razão para essa regulação é que, como estes contratos exigem grandes 

investimentos por parte do particular, é necessário um tempo mínimo para amortizar 

a dívida. Por outro lado, o tempo de 35 anos faz-se necessário para avaliar o 

                                                           
21  “Custos de transação (transaction costs) são os custos envolvidos na preparação para o 
fechamento de um contrato. [...] No caso da realização de contratos de PPP, [...] esses custos estão 
relacionados, sobretudo, à obtenção pelo Poder Público e pelos potenciais parceiros privados das 
expertises necessárias à avaliação e modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica do negócio 
e aos custos administrativos envolvidos na realização, participação na licitação e celebração do 
contrato.” (RIBEIRO; PRADO, 2010, p.75). (grifo do autor). 
22 “Custos de agência (agency costs) são os custos envolvidos no gerenciamento de contratos 
celebrados. Esses os custos de executar, policiar e, no caso de haver disputas entre as partes, o 
custo de remediá-las.” (Ibid., p. 75). (grifo do autor). 
23 Iniciativa para Financiamento Privado (Private Finance Initiative - PFI). “PFI, em amplas linhas, é 
uma espécie de contrato de prestação de serviços, a partir da exploração de uma infra-estrutura (sic) 
construída pelo parceiro privado. Além disso, caracteriza esse tipo de contrato o fato do investimento 
privado ter sua amortização e remuneração asseguradas, ao menos parcialmente, por alguma sorte 
de pagamento público.” (Ibid., p. 26). 
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interesse da Administração no negócio jurídico e, em caso positivo, provocar uma 

nova licitação para estimular a concorrência. 

 No inciso III, § 4º do artigo 2º do mesmo diploma normativo tem-se uma 

vedação quanto ao objeto do contrato. O instituto não pode prever como objeto 

único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e a instalação de 

equipamentos ou a execução de obra pública. 

 

[...] o dispositivo comentado deixa claro que os contratos de PPP são 
sempre contratos de prestação de serviços, ao usuário ou à Administração 
Pública. [...] 
[...] está proibida a realização de PPPs em que o fornecimento de 
equipamentos e as obras não estejam vinculados diretamente à prestação 
do serviço. 
A contratação de pessoal pura também está proibida. Não é permitida a 
contratação de PPP meramente para suprir necessidade de pessoal. Dessa 
perspectiva, a contratação de PPP só é viável quando envolver capacidade 
operacional empresarial, que se traduz na organização de conjunto de bens, 
direitos e pessoal apto à eficiente prestação de dado tipo de serviço. Não 
cabe, por exemplo, PPP para a contratação de serviço de limpeza de um 
edifício, ou para mera assistência a usuários de software de rede (RIBEIRO; 
PRADO, 2010, p. 79). 

 

O objetivo da norma é evidente: se o único objeto do negócio forem as 

atividades referidas, deverá ele ser enquadrado como contrato comum de serviços, 

compras e obras, regulados pela Lei 8.666/1993. 

 

2.5 DIREITO COMPARADO: EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 A experiência internacional com parcerias público-privadas já se aproxima de 

três décadas, tendo nascido na Austrália e ganhado força no Reino Unido. 

 O tempo decorrido permite a análise da experiência de alguns países em que 

este instituto jurídico já se encontra consolidado. Desta forma, é salutar analisar as 

experiências internacionais e comparar com a realidade brasileira, no intuito de 

evitar os óbices já cometidos e mirar nas conquistas obtidas por países que se 

adiantaram neste processo negocial. 

 Hoje, cerca de sessenta países já adotam as parcerias público-privadas, não 

existindo um modelo único, e sim um personalizado de acordo com as 

especificidades histórico-econômicas dos países. 
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 Surge, desta forma, um paradigma na gestão do Estado cada vez mais 

privado e menos público, variando em cada governo, em cada país, de acordo com 

o grau de intervenção necessário. Tudo, vale ressaltar, deve ser feito na busca do 

melhor serviço à comunidade, conforme conquistas sociais históricas, registrados 

por leis e acordos nacionais e internacionais. 

 

2.5.1 Reino Unido 

 

 Até o ano de 1989, vigiam no Reino Unido, as Ryrie Rules, normas que 

regiam a relação entre o Poder Público e a iniciativa privada. Receberam esse nome 

em homenagem ao Sir John Ryrie, Ministro da Fazenda, à época, e responsável 

pela sua elaboração. 

 As Ryrie Rules estabeleciam dois princípios basilares: a) o financiamento 

privado pode ser aceito, desde que seja mais barato que o público; e b) os projetos 

financiados com recursos privados devem ser incluídos no plano de investimento 

público pelo governo. Ou seja, as Ryrie Rules não cumpriam o papel a que se 

destinavam, pois o financiamento público era sempre menos custoso do que o 

privado, não permitindo, na esmagadora maioria das vezes, a participação privada 

nos serviços públicos. 

 Entretanto, no ano de 1992, ainda sob o governo de Margaret Thatcher, foram 

anunciadas as Private Finance Initiative (PFI), instrumentos que criaram regras 

claras de participação privada no setor público britânico para produtos e serviços. 

Não coincidentemente, alguns meses antes, em fevereiro deste mesmo ano, foi 

assinado o Tratado de Maastricht, onde foram reguladas as bases para a formação 

da União Europeia. Com a homologação deste importante tratado, começou a 

exigência de investimentos com menores impactos orçamentários. 

A partir de então, surge a preocupação com a eficiência (value of money), 

superando a preocupação exclusiva com o custo. Baseiam-se as PFI em dois 

princípios, quais sejam: a) as parcerias devem propiciar uma efetiva transferência de 

risco para o setor privado; e, b) as parcerias devem assegurar value of money no 

uso dos recursos públicos (PECI; SOBRAL, 2007, p.3). 

As PFI britânicas foram efetivadas em setores variados da sociedade, como 

educação, saúde, transporte, habitação, serviços sociais, limpeza pública, entre 

outros. Esta implementação se baseou nas seguintes justificativas: a) perspectivas 
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de melhorias nos serviços públicos; b) crença de que as empresas privadas podem 

ser mais eficientes e melhor geridas do que as empresas públicas; c) expectativa de 

melhoria da eficiência no uso dos recursos públicos; d) transferência e 

compartilhamento de riscos; e, e) possibilidade de aumento de investimentos 

públicos. (BASTOS, 2016, p. 50). 

São quatro modalidades de PFI admitidas no Reino Unido: a) DBFT (designe, 

build, finance and transfer24); b) BOT (build, operate and transfer25); c) BOO (build, 

operate and own26); e d) DBFO (design, build, finance and operate27). 

 Na DBFT o parceiro privado fica encarregado de projetar, construir, financiar 

e, por fim, transferir ao ente público a planta construída. Essa modalidade foi a 

utilizada na construção do Channel Tunnel em 1996, ao custo de quatro bilhões de 

libras esterlinas. 

 Na BOT, o ente privado constrói a planta e a transfere para o parceiro público, 

que, arrenda ao parceiro privado através de um contrato de longo prazo, de forma 

que permita a recuperação do investimento e a obtenção de lucro. 

 Já na BOO, o ente particular constrói, opera e, ao final, fica, definitivamente, 

com a planta, gerando grande reduções de custo para o parceiro público. 

 Por fim, a última e mais comum modalidade de PFI no Reino Unido é a 

DBFO, onde o pactuante privado projeta, constrói, financia e opera a planta. (Ibid., p. 

51). 

 O Reino Unido obteve grande sucesso nestas parcerias, sendo referencia 

mundial no assunto. A aplicação das PFI propiciaram grande economia de recursos 

públicos e maior satisfação da população com serviços bem prestados. 

 

2.5.2. Portugal 

 

 A escassez de recursos aliada ao imperativo de cumprir metas fiscais, como 

consequência da assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992, foram os fatores 

cruciais para o aparecimento de parcerias público-privadas em Portugal. 

 As PPP foram utilizadas, principalmente no setor de transportes, durante a 

década de noventa em terras lusitanas. No entanto, dificuldades na alocação de 

                                                           
24 Projeto, construção, financiamento e transferência (tradução nossa). 
25 Construção, operação e transferência (tradução nossa). 
26 Construção, operação e apropriação (tradução nossa). 
27 Projeto, construção, financiamento e operação (tradução nossa). 
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riscos e nas aprovações de licenças ambientais, levaram a atrasos e custos acima 

dos previstos, levando a passivos muito altos relativos às parcerias público-privadas 

no início do novo milênio. 

 Este fato ocorreu, principalmente, por falta de regulamentação legal. A 

introdução de PPP em solo português antecedeu ao estabelecimento de um quadro 

normativo e orçamentário próprio, já que o primeiro diploma legal, Decreto-Lei 185, 

só foi elaborado em 2002, para regulamentar, com exclusividade, as parcerias no 

setor da saúde (SILVA, 2009). 

 Como solução para o problema, no ano de 2003, foi promulgada a Lei Geral 

das Parcerias Público-Privadas, Decreto-Lei 86/2003, alterado pelo Decreto-Lei 

141/2006, definindo as linhas gerais e a normatização para o funcionamento das 

PPP. Somando-se a isso, foi criada a Parpública, empresa estatal que estuda e 

assessora o Ministério das Finanças em assuntos de natureza público-privada. 

 Como características principais das parcerias público-privada em Portugal, 

tem-se: a) busca da maior eficiência na contratação, por meio de uma efetiva 

partilha de riscos; b) fixação de um intervalo para o valor e prazo contratual (entre 

dez milhões de euros para encargo anual acumulado, ou mais que vinte e cinco 

milhões de euros, em um período de tempo que deverá ser superior a três e inferior 

a trinta anos); c) necessidade de obtenção prévia de declaração de impacto 

ambiental e outros pareceres administrativos necessários à implementação do 

projeto; e d) limitação à contratação de consultores externos pelo Estado para a 

avaliação e auditoria dos contratos. (BASTOS, 2016, p. 52). 

 No setor de saúde, exclusivamente, foi adotado o modelo inglês DBFO. Desta 

forma, o parceiro privado fica responsável pela concepção, construção, 

financiamento e gestão do hospital. O pactuante público estabelece os ativos e 

define os serviços que necessita e o particular os concebe integralmente em todas 

as fases, incluindo a disponibilização do serviço médico-hospitalar à comunidade. 

 Em comparação com o modelo inglês, existem duas diferenças. A primeira 

delas é que, no modelo lusitano, o contrato será realizado por duas sociedades 

privadas diferentes, e não por um consórcio. Dessa forma, cada uma delas será 

responsável pela execução de um modelo contratual específico, havendo uma 

entidade gestora do edifício hospitalar e outra, gerente do estabelecimento 

hospitalar. A segunda diferença é que, no Reino Unido, a prestação do serviço 

clínico está excluída do contrato. (SILVA, 2009, p. 159). 
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 O parceiro privado responsável pela gestão do edifício hospitalar cuida da 

infraestrutura, podendo subcontratar serviços e atividades terceirizadas, como 

ocorre com o modelo inglês. Este pactuante fica sujeito a um contrato de prazo 

máximo de trinta anos, transferindo o imóvel para o Estado ao fim do contrato. Os 

pagamentos ao particular são feitos após o início do funcionamento do hospital e a 

prestação dos serviços. O outro ente privado que compõe a parceria fica 

responsável pela gestão do estabelecimento, ou seja, pela prestação dos serviços 

clínicos e auxiliares de saúde. 

 Os pagamentos efetuados pelo pactuante público só são realizados após a 

efetiva prestação dos serviços, tendo por parâmetro a produção estimada na 

produção clínica e na gestão do estabelecimento. O parceiro público fica, então, com 

o mínimo de riscos, o mínimo de investimento orçamentário e com as funções de 

regulação e controle externos da atividade. (BASTOS, 2016, p. 52). 

 Na atualidade, as PPP são utilizadas amplamente, com sucesso, e em 

diversos setores de Portugal. Merece destaque na área de saúde o Novo Hospital de 

Braga, o Hospital de Cascais, o Centro de Medicina e Reabilitação Física do Sul e o 

Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde. 

 

2.5.3 Austrália 

 

 Apesar da referência mundial na utilização de PPP ser o Reino Unido, foi na 

Austrália que ocorreu o seu surgimento. 

Cabe salientar, de pronto, que as legislações australianas são regionais, não 

nacionais. Por conseguinte, a concentração de contratos de parcerias público-

privadas é bastante desigual dentro da geografia do país. 

 No estado de Vitória, na década de oitenta, surgem os primeiros diplomas 

legais e a primeira PPP do mundo, cujo objeto era a recuperação do Hospital São 

Vicente e a Corte de Magistratura de Melbourne. Nesta ocasião, o Estado assumiu 

os maiores riscos do negócio. 

 A segunda fase de contratações se deu durante a década de 1990, com a 

construção de infraestrutura de tratamento de esgoto, de prédios policiais e de 

presídios, a exemplo do Metropolitan Women’s Correctional Centre (Centro 

Metropolitano Penitenciário Feminino). 
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 O estado de Nova Gales do Sul copiou a experiência do estado de Vitória e 

construiu várias escolas e estradas por meio de parcerias público-privadas. 

 Apesar da Austrália ser muito desenvolvida quanto à questão de parcerias 

Público-privadas, nas demais regiões geográficas, as PPP aparecem de maneira 

pontual, tendo sido utilizadas para contratos na área de prisões e tribunais na 

Austrália do Sul, Austrália do Oeste e Tasmânia. 

 

2.6 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO BRASIL 

 

 O Brasil é um país em desenvolvimento e, é, segundo dados de 2015, a nona 

economia do mundo28. Não é mais aceitável, portanto, conviver com oferta de 

serviços públicos precários29. 

 Soluções exclusivamente estatais já se mostraram ineficientes. O orçamento 

escasso, a gestão lenta e burocrática, a ingerência política e a corrupção são os 

principais fatores que restringem a prestação de serviços adequados à população. 

 A Lei 11.079/2004 possibilitou que o Brasil produzisse resultados bastante 

interessantes utilizando parcerias público-privadas, apesar de ainda ter muito o que 

aperfeiçoar e crescer nesta área, tanto no esfera federal, quanto no âmbito estadual 

e municipal. 

 O governo federal tem quatorze projetos de PPP em estudo e um em 

operação desde março de 2013. Este último se refere à construção, gerenciamento, 

manutenção e operação da infraestrutura predial do Complexo Datacenter, na 

Cidade Digital, em Brasília, tendo como contratantes o Banco do Brasil e a Caixa 

Econômica Federal. (BRASIL, 2015, c). 

 Entretanto, é no âmbito estadual e municipal que se tem os maiores avanços. 

Alguns estados já despontam no cenário dos contratos de PPP, são eles: Minas 

Gerais, São Paulo e Bahia. 

 

 
                                                           
28 Segundo estudo publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil possuía, em 2015, 
um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 5,9 trilhões. (ADVFN, 2016). 
Em 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foi de R$ 6,267 trilhões, porém, para o referido ano, 
ainda não foi divulgada a ordem de classificação dos países segundo o PIB, realizada pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI). (Ibid., 2017). 
29 O Brasil ocupa a 75ª posição no ranking mundial de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do 
Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento – dados referentes ao ano de 2014. 
(PROGRAMA NACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 
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2.6.1 Minas Gerais 

 

 O Estado de Minas Gerais tem projetos de PPP muito diversificados e já 

produz bons resultados nas áreas de esporte, saúde, transporte e sistema 

penitenciário. 

Destaca-se o contrato de concessão administrativa para a construção e 

gestão do complexo prisional de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de 

Belo Horizonte. O contrato envolve a construção e a gestão por parte da 

concessionária por um período de 25 anos, prorrogáveis até o limite de 35 anos, 

disponibilizando três mil novas vagas prisionais. 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte também foi contemplada com um 

contrato de PPP para transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos; 

com a ampliação do Sistema Produtor Rio Manso, otimizando o fornecimento de 

água tratada; com a construção do entorno viário da Cidade Administrativa e do 

Centro Empresarial Gameleira. 

 Na área de saúde, o Governo Estadual possibilitou que os municípios 

de Betim, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e 

Varginha recebessem Unidades de Atendimento Integral (UAI), por meio de contrato 

de concessão administrativa para a implantação, gestão, operação e manutenção 

dessas unidades, com prazo de concessão até 2030 podendo ser prorrogado até 

2045. (BRASIL, 2015, b). 

 Cabe ressaltar que o Estado de Minas Gerais foi agraciado pela revista World 

Finance, com o prêmio de Melhor Programa de Parcerias Público-Privadas do 

Mundo no ano de 2012. É, portanto, referência no Brasil para assuntos desta ordem. 

 

2.6.2 São Paulo 

 

 O Estado de São Paulo também apresenta diversidade de projetos de 

parcerias público-privadas. Destaca-se, principalmente na área de transportes, 

especificamente o metrô. 

 Em operação, tem-se o contrato da Linha 4 - Amarela do metrô, com um 

investimento total de R$ 5,6 bilhões, na forma de concessão patrocinada, com 

previsão contratual até 2036. Outro contrato referente ao metrô paulista, també sob 

a forma de concessão administrativa, é a de manutenção e modernização de trens 
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da Linha 8 – Diamante, com investimentos na ordem dos R$ 993 milhões e previsão 

contratual de vinte anos. 

 A otimização para aumento da capacidade do Sistema Produtor do Alto Tietê 

é um contrato firmado na forma de concessão administrativa, com duração de 

quinze anos e investimento na ordem de R$ 310 milhões. 

 Por fim, em operação, encontra-se o Sistema Produtor São Lourenço - Alto 

Juquiá, cujo objeto é a implantação e manutenção do sistema produtor de água para 

a Região Metropolitana de São Paulo. O investimento é na ordem de R$ 2,21 

bilhões, na forma de concessão administrativa, com duração de quinze anos. 

 Existem, ainda, diversos outros projetos em fases anteriores, incluindo a 

implantação de complexos hospitalares, quais sejam: Hospital Estadual de São José 

dos Campos, Hospital Estadual de Sorocaba e Hospital Centro de Referência da 

Saúde da Mulher. O investimento previsto é de R$ 772,2 milhões, por meio de 

contrato de concessão administrativa com duração de até 20 anos. (BRASIL, 

2015b). 

 No Estado de São Paulo, a coordenação técnica do Programa Estadual de 

Parcerias Público-Privadas é exercida pela Unidade PPP, criada pela Lei 11.688/04 

e vinculada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional (BASTOS, 

2016, p. 91). 

 Com este modelo, o estado vem em uma crescente em termos de 

implementação de contratos de parcerias público-privadas. 

 

2.6.3 Bahia 

 

 A Bahia instituiu o seu programa de PPP através da Lei 9.290, de 27 de 

dezembro de 2004. 

Os projetos baianos têm se destacado por atrair investimentos privados em 

áreas com reconhecido interesse da população, alcançando resultados bastante 

positivos. 

 A área de saúde é, sem dúvidas, o maior desafio. Enquanto a média brasileira 

é de 2,8 leitos para cada 1.000 habitantes, o estado oferece apenas 0,35 leito por 

1.000 habitantes, atendimento inferior ao de Senegal e Somália. (KROHEN, 2012). 
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 No entanto, o Estado da Bahia ousou com a implementação de uma PPP 

para construção e gerenciamento do Hospital do Subúrbio, sendo, hoje, um exemplo 

para os demais estados brasileiros. 

 O Hospital do Subúrbio iniciou o seu atendimento em 14 de setembro de 

2010, sendo devidamente estruturado para atender portadores de patologias de 

média e alta complexidade. É operado pelo consórcio Prodal Saúde S.A., vencedor 

da licitação. O contrato de concessão administrativa tem duração de dez anos, 

podendo ser prorrogado por prazo igual ou inferior, havendo, ao final, a reversão das 

instalações ao governo do Estado da Bahia. O investimento do Estado na 

construção foi de R$ 54 milhões e os investimentos iniciais do parceiro privado para 

equipar e começar os atendimentos foram de, aproximadamente, R$ 36 milhões. O 

Hospital do Subúrbio é um hospital geral público de gestão privada, com perfil de 

urgência e emergência para pacientes adultos e pediátricos. Beneficia cerca de um 

milhão de habitantes de todo o subúrbio e também dos municípios da Região 

Metropolitana de Salvador. (BAHIA, 2016). 

 O contrato de PPP do Hospital do Subúrbio partiu das seguintes premissas: a) 

estabelecer um novo paradigma de qualidade na prestação pelo poder público do 

serviço médico-hospitalar: qualidade compatível com os melhores hospitais 

privados; b) o hospital deve ser planejado considerando sua inserção na rede de 

atenção; c) o hospital deve ser centrado no desenvolvimento de projetos 

terapêuticos individualizados dos pacientes e, para tanto, deve trabalhar com 

equipes de referência; e, d) apresentação de indicadores de resultados e sistema de 

pagamento com incentivos para a obtenção do nível de produção e qualidade 

desejadas. Os objetivos do contrato eram três: a) atrair e selecionar parceiros 

privados de alta qualidade, aptos a prestar o serviço com a qualidade estipulada e 

obter acreditação; b) obter o menor preço para o nível de qualidade estipulado; e c) 

maximização dos ganhos de eficiência para o poder público e para o usuário. 

(BAHIA, 2016). 

 Os números do Hospital do Subúrbio impressionam: em comparação com o 

Hospital Geral do Estado, hospital do mesmo porte situado em Salvador, a economia 

é de R$ 1 milhão por ano. A mortalidade é de 1,6 por 100 atendimentos, próximo ao 

Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é de 1,1 para 100 atendimentos. O 

índice de aprovação do serviço pelo usuário é de 90%. (KROHEN, 2012). 
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 O Hospital do Subúrbio auferiu diversas condecorações internacionais. Entre 

elas recebeu o prêmio do IFC/Banco Mundial, sendo listado entre os dez melhores 

projetos de parceria público-privada na região da América Latina e Caribe; foi 

reconhecido pela KPMG Auditores Independentes como um dos dez melhores 

projetos de investimentos em saúde no mundo; e foi intitulado como um dos 

melhores projetos de PPP da América Latina pelo World Finance. (BASTOS, 2016, 

p. 96). 

 Outros projetos no Estado da Bahia merecem destaque, como o Hospital 

Couto Maia. É uma concessão administrativa cujo objeto é a Construção e Operação 

de Serviços não Assistenciais do Instituto Couto Maia. O prazo do contrato é de 

vinte e um anos e quatro meses, tendo uma contraprestação anual de R$ 41,2 

milhões. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 95 milhões, o que 

proporcionará 155 leitos de internação para pacientes com doenças infecciosas. 

(Ibid. 2016, p.96). 

 É importante ressaltar, também, que já se encontra em operação o contrato 

de concessão administrativa para a gestão e operação de serviços de apoio ao 

diagnóstico por imagem, denominado Projeto Diagnóstico por Imagem. Consiste na 

gestão e operação de serviços de apoio ao diagnóstico por imagem em uma central 

de imagem com doze unidades hospitalares que são integrantes da rede. 

 Merece realce, também, o contrato de concessão administrativa para a 

Construção e Operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe, que 

corresponde a um emissário submarino. O contrato tem prazo de dezoito anos, com 

contraprestações mensais de R$ 3,385 milhões. 

 Não se pode deixar de citar a concessão administrativa para a reconstrução e 

operação do Estádio Octávio Mangabeira – Arena Fonte Nova. O contrato tem 

duração de trinta e cinco anos, com contraprestação anual de R$ 107,32 milhões a 

ser adimplido por quinze anos. 

 Por fim, o metrô Salvador - Lauro de Freitas, que é fruto de um contrato de 

concessão patrocinada para a implantação e operação do metrô para interligar os 

municípios de Salvador e Lauro de Freitas, perfazendo um total de trinta e seis 

quilômetros. O prazo do contrato é de trinta anos. (BAHIA, 2016). 

 Cabe salientar que se encontra em fase de licitação o Projeto Veículo Leve 

sobre Trilhos (VLT) e em fase de estudos o Projeto Sistema Rodoviário BA-052 
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(Estrada do Feijão), o Projeto Plataforma Logística do São Francisco e o Projeto 

para Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 Por conseguinte, pode-se perceber que o Estado da Bahia vem alcançando 

grandes vitórias na prestação de serviços públicos graças aos projetos de PPP, 

otimizando de maneira considerável a qualidade dos serviços prestados à 

população. 

 

2.6.4 Municípios 

 

 Poucos municípios brasileiros já instituíram suas leis de parcerias público-

privadas. Entre eles, já o fizeram os municípios de São Paulo, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Natal, entre outras. 

 Em destaque encontra-se o município do Rio de Janeiro, que executa o maior 

contrato de PPP do Brasil, cujo montante é de R$ 7,6 bilhões, o Projeto Porto 

Maravilha. O parceiro privado é o responsável pela prestação de serviços na região 

do porto durante quinze anos. A construção de vias, coleta de lixo domiciliar, limpeza 

urbana, conservação e manutenção de patrimônios históricos são atividades a cargo 

do consórcio. (BASTOS, 2016, p. 99). 

 A prefeitura de Belo Horizonte inaugurou a primeira Unidade Municipal de 

Educação Infantil (Umei Belmonte), com capacidade para 440 crianças. Graças a 

esse projeto, a prefeitura de Belo Horizonte foi selecionada com finalista da América 

Latina do prêmio Financial Times/Citi Ingenuity Awards 2013. Esta parceria foi 

considerada, também, um dos cem projetos de infraestrutura urbana mais 

inovadores do mundo, segundo a publicação Infraestructure 100. 

 Diversos outros municípios começam a se estruturar para a realização de 

parcerias público-privadas, afinal são contratos complexos que demandam amparo 

legal, tempo e algum recurso para a modelagem necessária. 

 

2.7 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E O EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 O Exército Brasileiro, por meio do Escritório de Projetos do Exército, observou 

que a concessão administrativa é uma modalidade de contrato de parceria-público 

privada que se enquadra, perfeitamente, em seus anseios. Corroborando este 

pensamento, em 22 de janeiro de 2016, a Força Terrestre instituiu, por meio da 
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Portaria Nº 045, do Comandante do Exército, o Comitê Gestor de Parcerias Público-

Privadas do Comando do Exército (CGPCE). Este órgão tem atribuição de 

assessorar diretamente o Comandante do Exército no que tange ao assunto PPP, 

sendo composto, exclusivamente, por Oficiais Generais. É presidido pelo Chefe do 

Estado-Maior do Exército e formado por Generais representantes do Departamento 

de Engenharia e Construção (DEC), Departamento Geral do Pessoal (DGP), 

Secretaria de Economia e Finanças (SEF) e pelo Chefe do Escritório de Projetos do 

Exército (EPEx). 

 A importância dada ao assunto PPP pelo alto escalão do Exército Brasileiro 

tem razão de ser: o Alto Comando percebeu que a parceria público-privada permite 

que o Exército Brasileiro concentre seus esforços nas atividades finalísticas e 

desobrigue-se da realização de tarefas executivas, delegando-as à iniciativa privada 

(BRASIL, 2014a, p. 14). 

 Dessa forma, a Força Terrestre passou a realizar diversos projetos de PPP 

em variadas áreas de interesse, entre elas: a educação; a construção, operação e 

manutenção de Próprios Nacionais Residenciais (PNR); ciência e tecnologia; além 

da construção e operação de hospitais militares. 

 Na área da educação, o Exército Brasileiro pretende realizar um contrato de 

parceria público-privada para a construção, operação e manutenção dos serviços 

não pedagógicos do novo Colégio Militar de Manaus. Este projeto é emblemático por 

representar o primeiro projeto na área de educação do Governo Federal. Irá 

possibilitar o aumento de 550 vagas presenciais e 160 vagas à distância; as 

instalações e os bens serão revertidos, ao final do contrato, ao Comando do 

Exército; as instalações serão ampliadas de 36 mil m² para 92 mil m², com reduzido 

impacto ambiental e melhor conforto para alunos e profissionais; e, o prazo do 

contrato de concessão administrativa será de 25 anos, podendo ser prorrogado por 

mais dez anos. O projeto se encontra em fase de lançamento de licitação. (BRASIL, 

2014c). 

 No campo de construção, operação e manutenção de Próprios Nacionais 

Residenciais (PNR), o Projeto PNR tem por objetivo ofertar maior quantidade e 

qualidade de moradias funcionais aos militares, proporcionando uma melhor 

qualidade de vida para a família verde-oliva, tendo em vista a grande demanda e a 

pequena oferta de PNR no Exército como um todo. 
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 Segundo pesquisa realizada pelo Estado-Maior do Exército (EME) e pelo 

Escritório de Projetos do Exército (EPEx), o Comando Militar do Planalto (CMP) tem 

a menor demanda proporcional de novas construções (77% dos militares ocupam 

PNR) enquanto que o Comando Militar do Sul (CMS) tem a maior demanda 

proporcional (apenas 24% dos militares ocupam PNR) de criações de novas 

moradias. (BRASIL, 2014b, p. 6). 

 Com a carência de recursos do Exército para atender tal necessidade, o 

EPEx realizou um estudo de parceria público-privada para solucionar o problema. O 

projeto prevê a construção, a operação e a manutenção de 27.500 novas unidades 

de PNR, durante um prazo de, no mínimo, vinte e dois anos, com um custo estimado 

de R$ 8,8 bilhões. Atualmente, o projeto se encontra em fase de elaboração do 

Termo de Referência. (BRASIL, 2014b, p. 16). 

 Na área de Ciência e Tecnologia, o Exército planeja construir o Polo de 

Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba (PCTEG), um projeto audacioso que 

busca, além de atender os interesses do Exército, estimular o desenvolvimento de 

um complexo industrial de defesa. 

 O projeto envolve a transferência do Instituto Militar de Engenharia (IME), da 

Diretoria de Fabricação (DF) e do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro (AGR) para a 

região de Guaratiba – RJ, local onde já se encontram instalados o Centro 

Tecnológico do Exército (CTEx) e o Centro de Avaliações do Exército (CAEx). Está 

previsto, ainda, a criação de uma Agência de Gestão da Informação (AGI), de uma 

Base Administrativa (B Adm) e de um Batalhão de Comando e Serviços (BCSv). 

Para apoio à família militar, planeja-se a construção de 1.300 Próprios Nacionais 

Residenciais (PNR), uma policínica, escolas, creches, centros comerciais, hotéis de 

trânsito, clubes, auditórios, centro de convenções, hotéis para hóspedes civis e 

restaurantes. 

 Em virtude da magnitude do projeto, o Exército não possui recursos 

orçamentários suficientes para sua execução. Diante disso, identificou a parceria 

público-privada como forma de tornar viável este planejamento. Atualmente, o 

projeto se encontra na fase de elaboração do Termo de Referência e da Proposta de 

Manifestação de Interesse (PMI). (BRASIL, 2015a). 

 Os projetos da área de saúde são regulados pela Diretriz para Planejamento 

da Parceria Público-Privada do Projeto de Complexos de Saúde do Exército 

Brasileiro (PPP-HOSPMIL). 
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 Os hospitais militares são alvos de projetos de implementação de PPP por 

apresentarem, de modo geral, diversas limitações ao atendimento dos usuários, 

sendo um fator de grande relevância, pois impacta na prontidão operacional da 

Força. 

 

2.8 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E A GESTÃO DE SAÚDE NO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 A gestão de Saúde no Exército é uma questão muito desafiadora pela 

complexidade das estruturas, pela vasta extensão territorial do país e pelo grande 

efetivo do Exército Brasileiro. 

A figura a seguir apresenta a distribuição de OMS pelo Brasil e proporciona 

uma noção mais aproximada da complexidade do Sistema de Saúde do Exército. 

 

 
Figura 1 – Localização das Organizações Militares de Saúde por Unidade da Federação30 
Fonte: Diretoria de Saúde do Exército. (BRASIL, 2014a, p. 6). 
 

                                                           
30 A imagem retrata a existência de OMS, em cada Unidade da Federação, sem a preocupação com 
a localização exata da cidade onde está localizada a OMS. 
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 A diversidade das Organizações Militares de Saúde (OMS) que compõem o 

Sistema de Saúde do Exército Brasileiro torna a situação muito delicada. As OMS 

dividem-se em tipos, apresentadas segundo a ordem crescente de hierarquização: 

a) Postos Médicos de Guarnição, tipos I, II, III e IV, num total de vinte e oito; 

b) Policlínicas Militares, totalizando quatro; 

c) Hospitais de Guarnição tipos I, II, III e IV, num total de onze; 

d) Hospitais Gerais, resultando em seis; e 

e) Hospitais Militares de Área, num total de seis. 

O último degrau na evacuação médica é o Hospital Central do Exército, que 

com mais seis OMS, formam as chamadas Organizações Militares de Saúde 

Especiais, quais sejam: 

a) o Centro de Reabilitação de Itatiaia (CRI); 

b) o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEx);  

c) o Instituto de Biologia do Exército (IBEx); 

d) o Hospital Escolar da Academia Militar das Agulhas Negras (HE/AMAN); 

e) a Odontoclínica Central do Exército (OCEx); e 

f) o Hospital de Campanha (HCamp).(BRASIL, 2014a, p.5). 

 Pela observação da figura anterior, pode-se perceber que cada Comando 

Militar de Área possui um Hospital Militar de Área, exceção feita ao Comando Militar 

do Norte (CMN), recentemente criado, e o Comando Militar do Leste, que, em 

contrapartida, apresenta o Hospital Central do Exército. 

Essa estrutura diversificada torna impossível achar uma solução única para 

os problemas de gestão de saúde no âmbito do Exército Brasileiro. 

 Entretanto, além dos óbices estruturais do sistema, tem-se um segundo 

grande fator dificultante: a quantidade de vidas assistidas. Têm direito ao 

atendimento nas OMS: 

a) os militares, na ativa e na inatividade e seus dependentes; 

b) os pensionistas militares e seus dependentes; 

c) os servidores civis, na ativa e na inatividade e seus pensionistas; e 

d) os ex-combatentes, seus pensionistas, seus dependentes e pensionistas 

dos dependentes. 

 Para possibilitar uma noção mais próxima da magnitude dos desafios a serem 

superados, apresenta-se, a seguir, o efetivo aproximado de beneficiários do Sistema 

de Saúde do Exército. 
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Universo Grupo Efetivo Total 
Total 

Universo 

Fundo de Saúde 
do Exército 
(FuSEx)31 

Titulares 

Ativos 138.000 

301.173 

578.181 

Inativos 71.173 

Pensionistas 92.000 

Dependentes 

Ativos 176.000 

277.008 Inativos 94.003 

Pensionistas 7.005 

Fator de Custo 
(FC)32 

Efetivo Variável 70.000 

87.500 

Cadetes/Alunos 4.500 

Temporários (1º ano) 1.300 

Atiradores (Tiro de Guerra) 11.700 

Dependentes Estatuto 0 

Total de beneficiários do SAMMED 665.681 

Ex-Combatentes 
(Ex-Cmb) 33 

Titulares 
Ex-Combatentes 5.940 

36.086 

36.270 
Pensionistas 30.146 

Dependentes 
Ex-Combatentes 184 

184 
Pensionistas 0 

Servidores Civis 
(PASS) 34 

Titulares 

Ativos 4.900 

13.940 
22.219 

Inativos 5.800 

Pensionistas 3.240 

Dependentes 8.279 8.279 

Total de beneficiários Ex-Cmb e do PASS 58.489 

Total de beneficiários do Sistema de Saúde do Exército 724.170 

QUADRO 1 – Beneficiários do Sistema de Saúde do Exército no ano de 2014. 
Fonte: EB20-D-08.001 (PPP-HOSPMIL). (BRASIL, 2014a, p. 9). 
 

                                                           
31 Fundo de Saúde do Exército (FUSEx) é o fundo constituído de recursos financeiros oriundos de 
contribuições obrigatórias e indenizações de atendimento médico-hospitalar dos militares, na ativa e 
na inatividade, e de pensionistas militares, destinado a complementar o custeio da assistência 
médico-hospitalar para si e para seus beneficiários. (BRASIL, 2005). 
32 Fator de Custo de Atendimento Médico-Hospitalar – beneficiários do Sistema de Saúde do 
Exército, porém não contribuintes. Enquadram-se nesta situação os militares que se encontram no 
serviço militar inicial ou militares, em geral, que sofrem acidente em serviço. (BRASIL, 2008b). 
33 Ex-combatente é aquele que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a 
Segunda Guerra Mundial. Os Ex-Combatentes estão incluídos no que tange ao atendimento médico 
como militares inativos, sendo, portanto, contribuintes e beneficiários do Fundo de Saúde do Exército 
(FUSEx). (BRASIL, 2005). 
34 Prestação de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil do Exército Brasileiro (PASS) é 
um benefício concedido ao servidor civil ativo ou inativo e seus dependentes de forma a ampliar e 
complementar a assistência básica prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 2008a). 
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Cabe ressaltar, que esta demanda é crescente. O envelhecimento da 

população, graças ao aumento da expectativa de vida no Brasil, acarreta um maior 

número de militares na inatividade e seus dependentes. Este fato vem impactando 

na quantidade de vidas assistidas pelas Organizações Militares de Saúde por todo o 

Brasil. 

 No entanto, os desafios do Sistema de Saúde do Exército não se restringem 

apenas ao efetivo assistido e aos problemas estruturais. Grandes são os óbices das 

OMS para garantir o atendimento de qualidade aos seus usuários, entre eles: 

capacidade instalada aquém da necessária, estruturas físicas antiquadas, 

equipamentos obsoletos, pequeno emprego de Tecnologia da Informação e 

Comunicação em Saúde, considerável evasão de profissionais e aumento crescente 

da quantidade de beneficiários do Sistema de Saúde. 

 Diante da necessidade de dar um melhor atendimento aos usuários do 

Sistema de Saúde do Exército e da escassez orçamentária, o Exército Brasileiro 

concluiu que as Parcerias Público-Privadas poderiam ser a solução deste complexo 

problema. 

 Desta maneira, A Força Terrestre, por meio do Estado-Maior do Exército 

(EME) e do Escritório de Projetos do Exército (EPEx), realizou estudos para a 

celebração de um contrato de PPP na modalidade de concessão administrativa, que 

tenha por objeto: projetar, construir, financiar, operar, manutenir e transferir 

Complexos de Saúde nas áreas das Regiões Militares (RM), para prestar 

atendimento médico-hospitalar aos beneficiários do Sistema de Saúde do Exército. 

Eventualmente, mediante entendimentos com o Ministério da Defesa (MD), 

dimensionar os Complexos de Saúde para o atendimento de beneficiários 

congêneres do Comando da Marinha (CM) e Comando da Aeronáutica (COMAER). 

(BRASIL, 2014a, p. 10). 

 Cabe ressaltar que estes projetos estão alinhados com o Plano Estratégico do 

Exército (PEEx – 2014), que contempla a Estratégia 12.1: desenvolvimento de ações 

de apoio à família militar.(Ibid., p. 12).  

 Para a execução deste vultoso empreendimento, foram estabelecidos projetos 

pilotos em Brasília-DF e em Manaus-AM, conforme estabelece o PPP-HOSPMIL 

(2014a, p. 13), com as seguintes particularidades: 
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Numa primeira fase, projetar, construir, financiar, operar (de acordo com a 
proposta da modelagem) e manutenir novos Complexos de Saúde nas 
Guarnições de Manaus e de Brasília.  

O Complexo de Saúde da área de Manaus deverá ser dimensionado, 
dependendo de entendimentos com o MD, para atendimento dos 
beneficiários dos Sistemas de Saúde do CM e COMAER. 

Posteriormente, em função do êxito no projeto piloto, poderão ser propostos 
novos projetos de Complexos de Saúde visando à substituição ou 
modernização dos já existentes, nas localidades onde já existem OMS ou 
em novos locais em função das necessidades estratégicas, operativas ou 
até mesmo assistenciais do EB. 

 

 Estas dois hospitais foram escolhidos para serem os projetos pilotos dos 

contratos de PPP pela precariedade das suas instalações e pela falta de capacidade 

de atender as suas demandas, de 70 mil usuários em Brasília e 50 mil em Manaus. 

(Ibid., p. 13) 

 Os resultados esperados para os projetos pilotos englobam: economia de 

recursos; implementação de novas tecnologias; a ampliação da capacidade de 

atendimento; incorporação de práticas gerenciais mais eficientes e a modernização 

da gestão de serviços de saúde nos referidos complexos. 

 Os valores dos contratos estão estimados em R$ 100 milhões para o projeto 

do Complexo Hospitalar de Manaus e de R$ 150 milhões para o Complexo 

Hospitalar de Brasília. 

 Por fim, pode-se perceber que o contrato de Parceria Público-Privada para 

aperfeiçoar a gestão de saúde no Exército Brasileiro é uma alternativa altamente 

viável e concreta, que trará benefícios enormes à operacionalidade da Força 

Terrestre e à qualidade de vida da família militar. 
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3 METODOLOGIA 

 

A finalidade desta seção é apresentar, detalhadamente, a sequência de 

atividades que proporcionarão as condições necessárias para a resolubilidade do 

problema desta pesquisa. Especifica, portanto, a metodologia científica a ser 

empregada em todas as fases do trabalho. 

Para tanto, será apresentado o objeto formal do estudo, a delimitação do 

grupo de amostra, o delineamento da pesquisa, os procedimentos para revisão de 

literatura, os instrumentos de coleta e análise de dados. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DO ESTUDO 

 

 O presente trabalho pretende analisar como a implementação dos dispositivos 

normativos da Lei de PPP podem promover ganhos operacionais ao Hospital Geral 

de Salvador. Trata-se, portanto, de verificar as vantagens para a sociedade e para o 

Poder Público que a celebração de um contrato de parceria público-privada para a 

construção, operacionalização e gerenciamento do novo Hospital Geral de Salvador 

acarretaria. 

 Dentro destas exigências, foi abordada a análise da conveniência e 

oportunidade para contratação, a viabilidade econômico-financeira, a modelagem 

jurídica do contrato e os impactos positivos que a celebração do contrato de PPP 

traria para o HGeS. 

 O sucesso, que se consubstancia nas vantagens operacionais advindas da 

realização deste negócio jurídico, depende do atendimento, por parte do HGeS, dos 

requisitos previstos na Lei 11.079/2004 para a concretização da parceria. A não 

observância torna inviável a consumação do contrato e as consequências 

operacionais dele advindas. 

 Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, caracteriza-se “a 

aplicação dos dispositivos normativos da Lei das Parcerias Público-Privadas às 

peculiaridades do Hospital Geral de Salvador” como variável independente, tendo 

em vista que sua manipulação pode exercer influência na variável dependente 

“ganhos na eficiência operacional”. 

 Por “aplicação dos dispositivos normativos da Lei das Parcerias Público-

Privadas às peculiaridades do Hospital Geral de Salvador” pode ser entendido como 
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a possibilidade legal de se realizar um contrato de PPP para a construção, gestão e 

operacionalização de um novo HGeS, levando-se em conta o caso concreto do 

nosocômio. 

 

Variável 
independente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Aplicação dos 

dispositivos 

normativos da Lei 

das Parcerias 

Público-Privadas 

às peculiaridades 

do Hospital Geral 

de Salvador 

Conveniência e 
oportunidade 

Demanda 
Revisão de 
literatura e 
entrevista 

Produção interna 
Revisão de 
literatura e 
entrevista 

Encaminhamento 
para clínicas 
conveniadas 

Revisão de 
literatura e 
entrevista 

Viabilidade 
econômico-
financeira 

Modelo do negócio 
Revisão de 
literatura e 
entrevista 

Garantias possíveis 
Revisão de 
literatura e 
entrevista 

Análise de risco 
Revisão de 
literatura e 
entrevista 

Modelagem 
jurídica do 
contrato 

Requisitos da 
licitação 

Revisão de 
literatura e 
entrevista 

QUADRO 2 – Definição operacional da variável independente 
Fonte: o autor. 
 

 Já a variável dependente, “ganhos operacionais” compreende o aumento da 

capacidade de atendimento interno, a diminuição do número de pacientes 

encaminhados para Organizações Civis de Saúde e Profissionais de Serviço 

Autônomos conveniados, além do crescimento do índice de satisfação do usuário do 

Hospital Geral de Salvador com os serviços prestados pela instituição. 
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Variável 
dependente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Ganhos na 
eficiência 

operacional 

Econômica 
Valor da 

contraprestação 
Análise de dados 

Social 
Satisfação do 

usuário 
Pesquisa de 
satisfação 

Resolubilidade 
Análise de ganho de 

resolubilidade 
Análise de dados 

QUADRO 3 – Definição operacional da variável dependente 
Fonte: o autor. 
 

3.2 AMOSTRA 

 

O Hospital Geral de Salvador foi escolhido entre os demais por se tratar de 

um Hospital Geral de baixo índice de resolubilidade. Para fins de análise, além da 

revisão de literatura, foi feita coleta de dados das diversas seções do nosocômio e 

dos diferentes aparelhos de gerenciamento, entre eles: o Sistema de Registro de 

Encaminhamentos (SIRE), o Sistema de Planejamento e Execução Orçamentária 

(SIPEO) e o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). 

Por fim, foram realizadas pesquisas de satisfação com uma amostra de 379 

usuários, de uma população de 17.000 vidas assistidas pelo HGeS; entrevistas com 

o Diretor e Subdiretor do Hospital Geral de Salvador nos anos de 2014 a 2016, com 

o Diretor atual do HGeS, com o assessor jurídico da carteira de PPP do EPEx e com 

a chefe da Seção de Auditoria Externa do HGeS. 

Dessa maneira, pretendeu-se analisar se a realização de um contrato de PPP 

no Hospital Geral de Salvador pode gerar ganhos operacionais para a instituição e 

verificar se é viável a implementação dessa forma de contrato aos demais Hospitais 

Gerais do Sistema de Saúde do Exército, por apresentarem o mesmo nível de 

complexidade. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Diante das diversas possibilidades de enquadramento, buscou-se caracterizar 

a pesquisa de acordo com as classificações mais aceitas. 

 Quanto à natureza, a pesquisa foi considerara como aplicada, pois objetivou a 

construção de conhecimentos com aplicação prática e dirigidos à solução de 
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problemas reais específicos envolvendo verdades e interesses locais. (NEVES; 

DOMINGUES, 2007, p. 17). 

 A sua abordagem foi, predominantemente, qualitativa, uma vez que, 

considerou relevantes os fatores sociais, políticos, ideológicos, além dos técnicos 

que cercam os sujeitos estudados (Ibid., 2007, p. 56). Valeu-se do método indutivo 

de abordagem, pois partiu do particular e colocou a generalização como um produto 

posterior do trabalho de coleta de dados particulares (GIL, 2008, p. 10). Segundo o 

método de procedimento, baseou-se no estudo de caso, já que buscou, “mediante a 

análise de dados isolados ou de pequenos grupos, entender determinados fatos” 

(RODRIGUES, 2005). 

 No que diz respeito à coleta de dados, tratou-se, majoritariamente, de um 

estudo bibliográfico, apesar de apresentar, também, caráter documental. Os livros, 

as leis, os artigos científicos e os manuais institucionais permitiram um maior 

embasamento teórico para que se pudesse realizar um estudo de campo e atingir o 

objetivo do trabalho. 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura 

 

 Para a redação do referencial teórico, obtenção de conceitos e busca de 

informações a respeito da Lei 11.079/2004 foi realizada uma revisão de literatura, 

visando à aquisição de conhecimentos para a solução do problema da pesquisa, 

obedecendo aos seguintes critérios: 

 

 a. Fontes de busca 

 

 - Constituição da República Federativa do Brasil; 

 - Lei 11.079/2004; 

- Demais instrumentos normativos sobre parcerias na Administração Pública; 

 - Livros doutrinários de Direito Administrativo; 

 - Diretriz para Planejamento da Parceria Público-Privada do Projeto de 

Complexos de Saúde do Exército (PPP-HOSPMIL); 

 - Artigos publicados em revistas científicas; 

 - Trabalhos acadêmicos realizadas em instituições de ensino civis e militares; 
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 b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

 A pesquisa se utilizou de buscas na rede mundial de computadores. Foram 

utilizados os seguintes termos como palavras-chaves: “parceria público-privada”, 

“gestão hospitalar”, “gestão de riscos em PPP”, “garantias em parcerias público-

privadas”. Foram empregadas, também, palavras em inglês: “private finance 

initiative” e “public-private partnerships”.  

 Os resultados encontrados foram avaliados quanto à credibilidade e 

pertinência com a pesquisa. 

 

 c. Critérios de inclusão 

 

 - Leis da República Federativa do Brasil; 

- Instrumentos normativos do direito brasileiro; 

- Livros doutrinários relacionados ao tema; 

- Artigos publicados nos idiomas português e inglês; 

 - Trabalhos acadêmicos produzidos em instituições civis e militares que 

abordem conceitos, fundamentos e casos práticos de parcerias público-privadas. 

 

 d. Critérios de exclusão 

 

 - Doutrina jurídica ultrapassada. 

 

3.3.2 Instrumentos 

 

 Os seguintes instrumentos foram utilizados no decorrer das fases da 

pesquisa. 

 

 a. Ficha de coleta de dados 

 

 A fase propedêutica deste estudo foi exploratória, tendo sido necessário 

aprofundar conhecimentos sobre o tema do trabalho. Neste momento inicial, 

portanto, foram utilizadas as fichas de coletas de dados, que consolidaram as 

informações extraídas das fontes bibliográficas. 
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 b. Entrevistas 

 

 A entrevista se constitui em importante técnica no trabalho de campo. Entre 

todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a que apresenta maior flexibilidade 

(GIL, 2002, p. 117).  

 A entrevista utilizada foi semiestruturada e individual, com um roteiro simples 

para permitir ao entrevistador realizar perguntas de acordo com o desenrolar da 

entrevista. As perguntas foram diretas, claras e precisas, concentrando-se nas 

potencialidades e limitações do Hospital Geral de Salvador no que tange à 

celebração de contrato de parceria público-privada. 

 Os entrevistados foram os já elencados no grupo de amostra deste projeto, 

observando o critério da voluntariedade. As que foram inviáveis pessoalmente, 

foram realizadas por videoconferência. Todas as entrevistas foram gravadas, de 

forma a possibilitar análise apurada. 

 

 c. Formulários 

 

 O formulário, por conta de suas características, constitui a técnica mais 

adequada para a coleta de dados em pesquisas de opinião pública (GIL, 2002, 

p.119). Por meio de questionamentos diretos, o formulário permitiu extrair da 

população amostral informações úteis e fáceis de serem interpretadas. 

 As perguntas foram feitas de forma clara, concreta, precisa e fechada, 

focando na satisfação do usuário e na efetividade do atendimento prestado pelo 

HGeS. 

 

3.3.3 Análise de dados 

 

 Os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica e documental foram 

analisados, juntamente, com os elementos colhidos nas entrevistas e nos 

formulários, visando à solução do problema do trabalho. Quanto aos primeiros, 

foram apresentados na revisão de literatura. Com relação aos últimos, passaram por 

um processo de seleção, simplificação, organização e revisão com a finalidade de 

confrontá-los com o referencial teórico para compreensão do seu real significado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nesta seção, pretende-se expor e discutir os resultados encontrados por meio 

de pesquisa bibliográfica, documental e do estudo de campo realizados no decorrer 

deste trabalho. 

As obras doutrinárias de Direito Administrativo, os documentos oriundos do 

Hospital Geral de Salvador, do Estado-Maior do Exército e do Escritório de Projetos 

do Exército, além dos resultados oriundos das entrevistas e formulários aplicados ao 

público utilizado como amostra são as bases que possibilitam o desenvolvimento 

deste capítulo. 

Debruçado no arcabouço teórico a respeito de Parcerias Público-Privadas, 

busca-se relacionar esses conhecimentos com a situação fática encontrada no 

Hospital Geral de Salvador, com o objetivo de avaliar como a aplicação da Lei 

11.079/04 ao caso concreto do HGeS, pode gerar ganhos operacionais para o 

nosocômio, concluindo sobre a possibilidade de implementação desta forma de 

contrato para o seu funcionamento. 

Para tanto, busca-se, com os resultados encontrados, responder ao problema 

e às questões de estudo elaboradas para o presente trabalho. 

 

4.1 CARACTERÍSITICAS DO HOSPITAL GERAL DE SALVADOR 

 

 O Hospital Geral de Salvador tem sua história entrelaçada com a história da 

medicina brasileira e com a história militar baiana e do Brasil. Sua atuação foi 

marcante em eventos históricos como a independência da Bahia e o conflito de 

Canudos. 

Entre 1558 a 1572, período do governo de Mem de Sá, os militares enfermos 

eram assistidos no Hospital São Cristóvão da Santa Casa de Misericórdia, na cidade 

de Salvador. A partir de 04 de outubro de 1799, o atendimento foi transferido para a 

antiga enfermaria dos jesuítas, no então Hospital da Cidade, no terreiro de Jesus, 

localizado no centro da capital baiana. Ali, com a denominação de Hospital Real 

Militar da Bahia, funcionou a primeira escola de medicina no Brasil, sendo 

denominada Escola de Cirurgia da Bahia.  

 



79 
 

 

 
Figura 2 – Vista do Hospital da Cidade em 1799 (posteriormente chamado de Hospital Real Militar da 

Bahia). 
Fonte: Seção de Relações Públicas do Hospital Geral de Salvador 

 

Em 30 de abril de 1872, foi adquirido o Solar do Barão de Castro Neves, 

situado no Alto das Pitangueiras, bairro de Brotas, para nele ser instalado o Hospital 

Militar de Salvador. A partir de 1953, este nosocômio de referência para o Brasil, 

recebe a atual denominação, passando a se chamar Hospital Geral de Salvador 

(BRASIL, 2010).  

 

 
Figura 3 – Vista do Hospital Real Militar da Bahia (atual Hospital Geral de Salvador) em 1872. 
Fonte: Seção de Relações Públicas do Hospital Geral de Salvador 
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 A seguir, tem-se a imagem do Solar do Barão de Castro Neves, atualmente, a 

o prédio principal do HGeS. 

 

 
Figura 4 – Vista atual do Hospital Geral de Salvador 
Fonte: Seção de Relações Públicas do Hospital Geral de Salvador 
 

 Um hospital que tem 145 anos de funcionamento no mesmo local, 

evidentemente, sofre o desgaste do transcorrer do tempo. Apesar de todo o esforço 

de conservação das sucessivas direções do HGeS, as instalações não suportam 

mais o funcionamento de um Hospital Geral. Além das dimensões serem 

inadequadas para o atendimento, o custo com a manutenção, conservação e 

readequação das estruturas é constante, já que a ocupação do local data de quase 

um século e meio. 

 Além da área construída, o Hospital Geral de Salvador apresenta uma grande 

extensão territorial de área verde em uma região central da capital baiana. Este fato, 

apesar de ser uma característica bastante positiva, traz alguns óbices para a 

administração do hospital. A segurança das instalações, por exemplo, é bastante 

dificultada em virtude do HGeS não ter efetivo suficiente para realizar o 

patrulhamento de toda a sua extensão. Além disso, se faz necessária a constante 

manutenção das cercas e muros do nosocômio, para não deixar o terreno da União 

vulnerável a invasões por parte da vizinhança. 

A seguir, apresenta-se a vista área do Hospital Geral de Salvador, indicando a 

área construída e a área verde do terreno. 
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Figura 5 – Vista aérea atual do Hospital Geral de Salvador 
Fonte: O autor 
 

 Apesar da área construída do HGeS ser acanhada, a área do terreno é 

bastante extensa, no que pese ser muito acidentada, totalizando um total de 

86.408,80 m². Um terreno de tamanha proporção na região central de Salvador é 

cortejado por diversas empreiteiras na tentativa de compra para lançamento de 

novos empreendimentos imobiliários. 

 No ano de 2011, o Exército Brasileiro (EB) chegou a estudar a possibilidade 

de construir um novo Hospital Geral de Salvador no Setor Militar Urbano, no bairro 

da Paralela. Na ocasião, haveria uma permuta do atual terreno do HGeS adicionado 

a uma complementação financeira em troca da construção de um novo hospital em 

área já pertencente ao EB. Entretanto, as negociações não prosseguiram pelo alto 

valor em pecúnia que a Força Terrestre ainda precisaria desembolsar na transação. 

 

TABELA 1 – Valores do projeto de construção do novo Hospital Geral de Salvador 

Descrição Valor em julho de 2011 (R$) Valor atual (R$) 35 

Venda do terreno do HGeS 
incluindo as edificações 

28.390.000,00 41.600.749,93 

Construção do novo HGeS no 
Setor Militar Urbano36 

50.276.072,66 73.671.092,85 

Aporte financeiro suplementar 
pelo Exército 

21.886.072,66 32.070.342,93 

Fonte: Seção Regional de Obras da 6ª Região Militar 

                                                           
35 Valores corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).  
36 Orçado em 26 de julho de 2011 para a construção de um hospital de 14.296,50 m² de área útil, com 
um total de 100 leitos, sendo 10 de UTI e 90 de internação. 
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 Com o fim das negociações para a construção do novo hospital, os usuários 

do HGeS ficaram frustrados em suas aspirações de terem um hospital que melhor 

pudesse atendê-los em suas múltiplas necessidades e vertentes. 

 Entretanto, com o início dos estudos sobre as Parcerias Público-Privadas no 

Sistema de Saúde do Exército, militares, dependentes, ex-combatentes, servidores 

civis e pensionistas, em todo o território nacional, mantém a esperança de 

transformação do atendimento médico-hospitalar do Exército para um melhor e mais 

efetivo apoio às necessidades dos entes da família militar. 

 Sabe-se, contudo, que só é conveniente e oportuno se falar em mudança na 

gestão e na operacionalização de um serviço público hospitalar se coexistirem o 

sentimento de insatisfação do usuário pelos atendimentos recebidos em nível 

considerável e a ineficiência gerencial da instituição, levando em conta o vetor 

operacional e econômico. 

 Para medir o grau de contentamento dos pacientes do HGeS com os serviços 

ofertados pelo nosocômio, foi realizada uma pesquisa de satisfação com uma 

amostra de 379 (trezentos e setenta e nove) pessoas, coletando respostas no 

próprio Hospital Geral de Salvador e na rede mundial de computadores. A pesquisa 

foi divulgada por meio do informativo eletrônico da 6ª Região Militar. 

 

 
Gráfico 1 – Grau de satisfação dos usuários do Hospital Geral de Salvador. 
Fonte: O autor. 
 

 Por meio da análise do gráfico, pode-se perceber que 36% dos usuários do 

HGeS estão insatisfeitos com os serviços prestados, contra 64% que estão 

64%

36%

Satisfeito

Insatisfeitos
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satisfeitos. Apesar da taxa de insatisfação não ser pequena, percebeu-se, no 

trabalho de campo, que muitas respostas foram influenciadas pela falta de 

parâmetro de comparação com uma prestação de serviço de saúde de melhor 

qualidade por parte dos usuários. Parcela significativa dos entrevistados se dizia 

satisfeita pelo simples fato de não estarem sendo atendidos no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 Segundo Diógenes Gasparini (2009, p. 97), “Há conveniência sempre que o 

ato interessa, convém ou satisfaz ao interesse público. Há oportunidade quando o 

ato é praticado no momento adequado à satisfação do interesse público”. 

 Portanto, pelo estudo do gráfico, pode-se perceber que é conveniente e 

oportuna a celebração de um contrato de parceria público-privada para a gestão e 

operacionalização do Hospital Geral de Salvador. Existe conveniência já que tal 

medida visa à satisfação do interesse público, no que diz respeito ao melhor 

atendimento do usuário, aumentando o índice de contentamento, e no que tange ao 

atendimento do princípio da economicidade na Administração Pública. É também 

oportuno, pois a celebração deste contrato implicaria, em tempo de crise financeira, 

em serviços melhores e menos custosos para os cofres públicos, evitando o 

endividamento do Estado, graças ao financiamento privado. 

 A demanda de atendimento do HGeS é em torno de 17.000 vidas37 

atualmente. Nesse total, incluem-se os militares da ativa e da reserva, os ex-

combatentes, os servidores civis, os pensionistas e os dependentes de toda a 6ª 

Região Militar. O HGeS é o único hospital militar da 6ª Região Militar, que abrange 

os estados da Bahia e de Sergipe. 

 Para atender esta população de usuários, o hospital realizou 116.975 

atendimentos no ano de 201638, o que corresponde a uma média 443 atendimentos 

por dia útil e 34.515 encaminhamentos durante o ano de 201639, o que corresponde 

a 131 encaminhamentos por dia útil. 

 No entanto, apesar do número de atendimentos internos ser muito maior do 

que o número de encaminhamentos, quando se comparam os valores, em reais, que 

são consequência disso, a relação se inverte. O custo dos encaminhamentos é 

muito maior do que o custo com atendimentos internos. Em média, no Sistema de 

                                                           
37 Fonte: Entrevista com o Diretor do Hospital Geral de Salvador. 
38 Fonte: Seção de Auditoria Interna do Hospital Geral de Salvador. 
39 Fonte: Seção de Auditoria Externa do Hospital Geral de Salvador. 
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Saúde do Exército, o custo de um procedimento de média e alta complexidade 

encaminhado para uma Organização Civil de Saúde ou Profissional de Serviço 

Autônomo é três vezes maior do que um procedimento realizado na própria 

Organização Militar de Saúde (BRASIL, 2014c). 

A supremacia de valores encaminhados é muito grande, apesar da proporção 

ter diminuído, significativamente, nos últimos anos em face do grande esforço da 

direção do HGeS para conseguir cada vez mais profissionais especializados, 

equipamentos de ponta e instalações adequadas, aumentando a capacidade de 

atendimento interno do nosocômio. O gráfico a seguir, elucida a questão. 

 

 
Gráfico 2 – Valores encaminhados x valores de atendimento interno. 
Fonte: Seção de Auditoria Interna do Hospital Geral de Salvador. 
 

 Pela análise do gráfico, pode-se perceber que, durante o ano de 2014, a cada 

R$ 1,00 gasto com atendimento interno, eram gastos R$ 5,46 com encaminhamento 

para Organizações Civis de Saúde (OCS) ou Profissionais de Serviço Autônomos 

(PSA) credenciados. No ano de 2015, a proporção diminuiu, mas continuou alta: a 

cada R$ 1,00 consumido em atendimento interno no HGeS, gastou-se com 

encaminhamento para OCS e PSA o valor de R$ 4,22. No ano de 2016, a cada R$ 

1,00 utilizado em atendimento interno, o HGeS gastou R$ 3,37 com 

encaminhamento para OCS e PSA na Grande Salvador. 

 Permite-se perceber, também, que os atendimentos realizados no HGeS são, 

de modo geral, considerados de baixa complexidade, enquanto que os atendimentos 

encaminhados são os de média e alta complexidade. Dessa forma, o alto custo dos 
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atendimentos de média e alta complexidade impacta, sobremaneira, a razão entre o 

valor de atendimentos realizados na própria OMS e o montante de atendimentos 

encaminhados. 

 Do gráfico anterior e da sua interpretação, pode-se extrair o índice de 

resolubilidade, em reais, do HGeS no período de 2014 a 2016. 

 

 
Gráfico 3- Coeficiente de resolubilidade 
Fonte: Seção de Auditoria Interna do Hospital Geral de Salvador 
 

 O coeficiente de resolubilidade é obtido, em termos percentuais, pela razão 

entre os valores gastos com encaminhamentos para Organizações Civis de Saúde 

(OCS) e Profissionais de Serviços Autônomos (PSA) conveniados e o montante 

correspondente aos atendimentos internos do Hospital Geral de Salvador. 

Pela observação do gráfico anterior, percebe-se que a razão entre os valores 

atendidos internamente e os encaminhados, apesar de crescente nos últimos 3 

anos, ainda é baixo. No ano de 2014, a razão foi de 18,30%, em 2015 subiu para 

23,67%, culminando com 29,67% em 2016. 

 O gráfico demonstra que, apesar do HGeS realizar um número significativo de 

atendimentos internos, os mesmos são os que representam menor custo, isso quer 

dizer que, de modo geral, os atendimentos feitos internamente são os mais baratos 

para o Sistema de Saúde e, consequentemente, para o usuário. Pelo pensamento 

análogo, pode-se concluir que os procedimentos e atendimentos encaminhados são 

os que custam mais para o paciente e para os cofres púbicos. 

18,30%

23,67%

29,67%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2014 2015 2016

COEFICIENTE DE 
RESOLUBILIDADE

Linear (COEFICIENTE DE 
RESOLUBILIDADE)



86 
 

 

 O elevado custo com encaminhamentos se deve, entre outras coisas, pela 

falta de médicos especializados no Hospital Geral de Salvador. É de conhecimento 

geral que a manutenção de médicos no Exército Brasileiro é um desafio institucional, 

não sendo uma dificuldade exclusiva do HGeS, pelo baixo valor remuneratório dos 

oficiais das Forças Armadas em comparação com os ganhos que os médicos 

conseguem auferir na iniciativa privada. A tabela seguinte exibe a situação dos 

médicos do HGeS. 

 

TABELA 2 – Médicos do Hospital Geral de Salvador e suas especialidades 

Especialidades médicas Quantidade existente 

Acupuntura 1 

Angiologia e Cirurgia Vascular 1 

Cardiologia/Ergometria/Ecocardiografia 3 

Cirurgia-Geral 3 

Clínica Médica 8 

Coloproctologia 1 

Dermatologia e Alergologia 1 

Gastroenterologia 1 

Ginecologia e Obstetrícia 2 

Oftalmologia 3 

Ortopedia e Traumatologia 1 

Pediatria 2 

Psiquiatria 1 

Radiologia/Clínica de Tomografia/Diagnóstico por Imagem 1 

Urologia 2 

Médicos sem especialidade 30 

Total 61 

Fonte: Seção de Pessoal do Hospital Geral de Salvador 
 

 Da observação da tabela, pode-se perceber a carência das seguintes 

especialidades médicas no HGeS: alergia e imunologia, anestesiologia, oncologia, 

cirurgia cardiovascular, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia de aparelho digestivo, 

cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, endocrinologia, genética, 
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geriatria, hematologia e hemoterapia, homeopatia, infectologia, mastologia, medicina 

do trabalho, medicina do tráfego, medicina esportiva, medicina intensiva, medicina 

física e reabilitação, medicina legal, medicina nuclear, medicina preventiva e social, 

nefrologia, neurocirurgia, neurologia, nutrologia, otorrinolaringologia, patologia, 

medicina laboratorial, pneumologia, radioterapia, reumatologia e endoscopia 

digestiva. A carência de profissionais nessas especialidades, leva ao 

encaminhamento do paciente para clínicas conveniadas, a um custo elevado. O 

maior impacto financeiro dos encaminhamentos está relacionado às cirurgias de alta 

complexidade, que na sua maioria, não são feitas no HGeS. 

Situação diferente é a dos odontólogos. Devido às difíceis conjunturas do 

mercado privado, a oferta de profissionais qualificados para as Forças Armadas é 

uma crescente. Esta situação pode ser observada na tabela seguinte, que 

demonstra a quantidade e a especialidade dos dentistas do Hospital Geral de 

Salvador na atualidade. 

 

TABELA 3 – Odontologistas do Hospital Geral de Salvador e suas especialidades 

Especialidades odontológicas Quantidade existente 

Cirurgia Traumatologia Bucomaxilofacial 2 

Dentisteria 1 

Endodontia 5 

Implantodontia 1 

Odontopediatria 1 

Ortodontia 2 

Periodontia 2 

Prótese Dentária 6 

Dentista de diversas especialidades 4 

Total 24 

Fonte: Seção de Pessoal do Hospital Geral de Salvador 

 

É possível notar a ausência de três especialidades odontológicas apenas, 

quais sejam: estomatologia, odontologia legal e radiologia oral. A odontoclínica do 
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Hospital Geral de Salvador conta com profissionais altamente especializados, 

entretanto, a estrutura física e a falta de equipamentos para atendimento são fatores 

limitantes do atendimento no nosocômio. 

Quanto aos farmacêuticos, a situação é bastante similar a dos dentistas. A 

oferta de profissionais para as Forças Armadas está em uma crescente exponencial. 

A tabela 4 demonstra esta realidade. 

 

TABELA 4 – Farmacêuticos do Hospital Geral de Salvador e suas especialidades 

Especialidades farmacêuticas Quantidade existente 

Indústria 1 

Farmácia de diversas especialidades 4 

Farmácia Bioquímica 2 

Farmácia Bacteriologia 1 

Farmácia Hematologia 1 

Farmácia Imunologia 1 

Farmácia Parasitologia 1 

Farmácia Citologia 1 

Farmácia Pesquisa Clínica 1 

Total 13 

Fonte: Seção de Pessoal do Hospital Geral de Salvador 
 

 Apenas um especialidade farmacêutica não é contemplada no HGeS: 

análises clínicas. Apesar da grande maioria da demanda de exames ser realizada no 

laboratório do Hospital Geral de Salvador, falta espaço físico e equipamentos mais 

modernos para dar independência plena ao HGeS em relação aos laboratórios 

conveniados. 

 Quanto às demais especialidades de saúde, a situação é tão crítica quanto a 

dos médicos. A seguir, é apresentada a quantidade de enfermeiros, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos do Hospital Geral de Salvador.  
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TABELA 5 – Outras especialidades de saúde do Hospital Geral de Salvador 

Outras especialidades Quantidade existente 

Enfermagem 14 

Fisioterapia 4 

Fonoaudiologia 1 

Nutricionista 2 

Psicologia 1 

Total 22 

Fonte: Seção de Pessoal do Hospital Geral de Salvador 
 

Pela análise da tabela, percebe-se que o HGeS apresenta pequena 

quantidade de enfermeiros (as), fisioterapeutas e psicólogos (as). A quantidade de 

profissionais é muito menor do que a necessária para o atendimento de 17.000 

vidas. Isto, logicamente, causa espera e insatisfação no usuário, além de elevada 

quantidade de encaminhamentos. 

 Entretanto, a causa não é a falta de procura dos profissionais, mas a limitação 

de vagas previstas para empregá-los. Neste caso, é fundamental a alteração do 

Quadro de Cargos Previstos (QCP) do Hospital Geral de Salvador, junto ao Estado-

Maior do Exército, para adequar a quantidade de pessoal previsto ao porte, à 

demanda e à realidade de um hospital geral. 

 Os usuários do HGeS anseiam por mudanças. Para comprovar esta 

premissa, foi realizada uma pesquisa com 379 (trezentos e setenta e nove) 

pacientes, coletando respostas no próprio Hospital Geral de Salvador e na rede 

mundial de computadores. Na investigação científica, foi perguntado se os 

entrevistados sentiam necessidade que os serviços que, atualmente, são prestados 

pelo Hospital Geral de Salvador e pelas clínicas conveniadas fossem encontrados, 

centralizadamente, em um novo hospital, com ampla estrutura física, equipamentos 

modernos, profissionais especialistas e com custo de atendimento para o paciente 

variando entre o que é cobrado em um atendimento interno e o que é cobrado 

quando o atendimento é encaminhado. A resposta está no gráfico a seguir. 
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Gráfico 4 – Necessidade de mudança no modelo gerencial do HGeS 
Fonte: o autor 
 

 Diante das respostas do gráfico anterior, pode-se perceber que 91,9% dos 

usuários do HGeS ficariam satisfeitos em ter um serviço centralizado em um novo 

hospital, mais moderno, com profissionais especializados e com custo intermediário 

entre o que é cobrado, atualmente, no atendimento interno do HGeS e no 

atendimento encaminhado para as OCS e PSA de Salvador. Estas necessidades só 

podem ser atendidas por meio de um contrato de parceria público-privada para a 

construção e operacionalização de um novo Hospital Geral de Salvador. 

 

4.2 O MODELO DE NEGÓCIO JURÍDICO 

 

 No que tange à modalidade de parceria público-privada a ser adotada, a mais 

adequada é a concessão administrativa, pois a construção e operacionalização do 

novo Hospital Geral de Salvador se caracteriza por ser uma prestação de serviço, 

cuja Administração Pública é a usuária indireta, envolvendo a execução de obra, o 

fornecimento e a instalação de equipamentos, além da gestão dos serviços (não 

assistenciais e assistenciais) de saúde. 

 O objeto do contrato de parceria público-privada deve incluir: a) o 

planejamento funcional do HGeS; b) a elaboração do projeto arquitetônico e 

executivo; c) as licenças; d) a construção; e) a implantação da infraestrutura e das 

instalações; f) os planos de equipamentos médico-hospitalar-odontológicos, 
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mobiliário clínico e administrativo; e g) a instalação dos equipamentos médico-

hospitalar-odontológicos, dos equipamentos de apoio, dos instrumentais e da 

mobília. O hospital deve ser entregue em condições de pleno funcionamento. 

 O valor do contrato é estimado, atualmente, em R$ 73.671.092,85, sendo o 

prazo ideal de vinte anos prorrogáveis por mais quinze anos, totalizando, a depender 

da discricionariedade da Administração, trinta e cinco anos do negócio jurídico, 

respeitando-se assim, as exigências do artigo 2º, §4º, da Lei da PPP. Ao final do 

contrato, as instalações e equipamentos do hospital devem ser revertidos ao 

Comando do Exército, conforme artigo 35, § 1º, da Lei 8.987/1995. 

 Os riscos entre parceiro público e privado devem ser compartilhados neste 

negócio jurídico, conforme estipula o artigo 5º, III, da Lei nº 11.079/2004. Desta 

forma, quanto mais riscos a Administração suportar, maior segurança tem o parceiro 

privado e mais baixo será o valor da proposta. O quadro a seguir representa o 

modelo de partição de riscos a ser adotado para o contrato de PPP do Hospital 

Geral de Salvador. 

 

Riscos do Concessionário Riscos da Administração Pública 

Obtenção de licenças, permissões e 
autorizações 

Decisão arbitral, judicial ou 
administrativa que impeça o 
Concessionário de operar 

Custos excedentes 
Descumprimento de obrigações 
contratuais ou regulamentares 

Atraso no cumprimento do cronograma 

Atrasos do concessionário causados por 
atrasos, ações ou omissões do Poder 

Concedente 

Risco de construção, incluindo atrasos Caso fortuito ou força maior 

Tecnologia adotada 
Mudança de encargos pelo Poder 

Concedente 

Danos aos bens da concessão 

Mudança de lei e regulamentação, de 
tributos e impostos, incluindo alterações 

que impactem nas exigências para 
gestão e operação 

Defeitos ocultos da área de instalação Omissão ou falhas na regulação 

Aumento do custo do capital  

Variação cambial  

Inflação superior ao índice de reajuste  
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Riscos do Concessionário Riscos da Administração Pública 

Risco ambiental relacionado à coleta, 
tratamento e destinação final de 

resíduos 

 

Riscos passíveis de cobertura por 
seguro 

 

Prejuízo a terceiros , incluindo imperícia 
ou falhas na prestação de serviços e 

erro médico 

 

QUADRO 4 – Alocação de riscos no contrato de PPP do HGeS 
Fonte: o autor. 
 

 Pela análise do quadro 4, é notório que a Administração está resguardando 

para si todos os riscos possíveis, incluídos os que são criados pelo próprio Estado. 

O parceiro privado fica, então, com os riscos minimizados para que possa oferecer 

uma proposta mais vantajosa para o Erário. 

 Já a contraprestação do parceiro público ao privado, deve ser feita por meio 

de ordem bancária de acordo com a performance do parceiro privado, conforme 

estipula o artigo 6º, inciso V, da Lei 11.079/2004. 

O valor máximo da contraprestação mensal é de R$ 3.798.112,5340, o que 

corresponde ao alcance da meta de 100% de ocupação e 100 pontos no relatório de 

auditoria de gestão de desempenho. 

Para se encontrar o valor mensal a ser repassado para o ente particular, 

baseado no seu rendimento, calcula-se a parcela de indicadores quantitativos (peso 

de 70%) adicionando-se os indicadores de desempenho (peso de 30%). 

Desta forma, o parceiro privado receberá sua remuneração, de acordo com a 

quantidade e com o desempenho do serviço prestado no mês imediatamente 

anterior. 

 A imagem a seguir sintetiza quais indicadores e os respectivos pesos que 

compõem a contraprestação do parceiro público ao ente privado a cada mês, com o 

intuito de aplicar o princípio da eficiência e da economicidade na Administração 

Pública ao contrato de parceria público-privada. 

                                                           
40 Valor estimado, pelo autor, considerando o valor produzido interna e externamente pelo HGeS 
(corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o valor da obra, os custos e o lucro do 
parceiro privado. Evidentemente, esse montante deve ser revisado por uma equipe especializada em 
gestão de PPP, caso o projeto estudado por este trabalho venha a ser objeto de um contrato de 
parceria público-privada. 
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Figura 6 – Modelo de contraprestação ao parceiro privado 
Fonte: Apresentação de modelo negocial do Hospital do Subúrbio (BAHIA, 2009). 
 

 No quadro a seguir, são apresentados os cálculos para os indicadores 

quantitativos. Para o cálculo desses indicadores, será levado em conta o somatório 

das três atividades realizadas e a meta atingida pela Sociedade de Propósitos 

Específicos (SPE) em cada uma delas. Chega-se, portanto, ao valor a se pagar 

referente, apenas, aos indicadores quantitativos. 

 

Atividade Realizada Meta atingida Valor a pagar  

Internação 

≥100% 
100% X 72,45%X 70% X 

Contraprestação Mensal Máxima  

De 95% a 
99.99%  

99% X 72,45% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 90% a 
94.99% 

97% X 72,45% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 85% a 
89.99% 

95% X 72,45% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 80% a 
84.99% 

93% X 72,45% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 75% a 
79.99% 

88% X 72,45% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

≤74.99% 
83% X 72,45% X 70% X  

Contraprestação Mensal Máxima  
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Atividade Realizada Meta atingida Valor a pagar  

Emergência/Ambulatório 

≥100% 
100% X 21,00% X 70% X 

Contraprestação Mensal Máxima  

De 95% a 
99.99% 

99% X 21,00% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 90% a 
94.99% 

97% X 21,00% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 85% a 
89.99% 

95% X 21,00% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 80% a 
84.99% 

93% X 21,00% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 75% a 
79.99% 

88% X 21,00% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima    

≤74.99% 
83% X 21,00% X 70% X  

Contraprestação Mensal Máxima  

Serviço de Atendimento 
Diagnóstico Terapêutico 

≥100% 
100% X 6.55% X 70% X  

Contraprestação Mensal Máxima  

De 95% a 
99.99% 

99% X 6.55% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 90% a 
94.99% 

97% X 6.55% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 85% a 
89.99% 

95% X 6.55% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 80% a 
84.99% 

93% X 6.55% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

De 75% a 
79.99% 

88% X 6.55% X 70% X  
Contraprestação Mensal Máxima  

≤74.99% 
83% X 6.55% X 70% X  

Contraprestação Mensal Máxima  

QUADRO 5 – Sistema de pagamento de indicadores quantitativos 
Fonte: Apresentação de modelo negocial do Hospital do Subúrbio (BAHIA, 2009). 
 

 Pode-se perceber que a remuneração varia de acordo com a meta atingida e 

com a atividade realizada. Quanto menor a meta alcançada, menor o valor da 

remuneração paga no mês. 

 Quanto aos indicadores de desempenho, será levada em consideração a 

qualidade no atendimento, sendo medidos por empresa terceirizada ou pela própria 

Administração. 
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Meta atingida Valor a pagar  

Entre 95% e 100%  100% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)  

Entre 90% e 94,99%  98% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)  

Entre 85% e 89,99%  95% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)  

Entre 80% e 84,99%  85% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)  

Entre 75% e 79,99%  80% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)  

Entre 70% e 74,99%  75% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)  

Até 70%  70% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)  

QUADRO 6 – Sistema de pagamento de indicadores de desempenho 
Fonte: Apresentação de modelo negocial do Hospital do Subúrbio (BAHIA, 2009). 
 

 Os indicadores de desempenho serão distribuídos, também por áreas de 

atuação.  

 

TABELA 6 – Indicadores de desempenho e pesos atribuídos por área de atuação 

Indicadores Peso 

Auditoria Operacional 6% 

Desempenho da atenção 6% 

Qualidade da atenção 32% 

Gestão da Clínica 6% 

Inserção no Sistema de Saúde 8% 

Gestão de Pessoas 10% 

Desempenho em controle social 4% 

Desempenho em humanização 8% 

Acreditação 20% 

Total 100% 

Fonte: Apresentação do modelo negocial do Hospital do Subúrbio (BAHIA, 2009). 
 

 Cada área apresenta um peso na composição da nota dos indicadores de 

desempenho, de acordo com a importância atribuída no processo. Com a 

ponderação da nota alcançada com os indicadores de desempenho, somando-se 

aos indicadores quantitativos, chega-se ao valor da contraprestação. 

 Quanto à garantia prestada pelo parceiro público, a União deve se utilizar do 

Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP), previsto no artigo 8º, inciso 

V e no artigo 16, caput, da Lei da PPP. 
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 A licitação deve obedecer a única modalidade possível, a concorrência; deve 

pedir, também a garantia do licitante, limitada a 1% do valor global da contratação; a 

arbitragem deve ser um meio previsto em edital para a solução de conflitos 

meramente patrimoniais para se alcançar maior agilidade no certame; ocorrerá a 

qualificação técnica das propostas, sendo utilizado como critério de julgamento a 

proposta que oferecer menor contraprestação por parte da Administração, em 

combinação com a melhor técnica; faz-se necessária a obtenção de licença 

ambiental; as propostas devem ser escritas e entregues em envelopes lacrados, 

sendo que as que estiverem com valor até 20% maior que o da melhor proposta 

poderão realizar novos lances orais, e, por fim; a fase de habilitação dos licitantes 

será realizada após o julgamento das propostas com o intuito de dar maior 

celeridade ao negócio jurídico. 

 A fiscalização e o controle político, administrativo, financeiro e judicial deverão 

ser exercidos pela Administração em todas as fases da licitação, contratação e 

prestação do serviço. Poderão ser aplicadas penas ao parceiro privado em caso de 

descumprimento contratual. 

 Por fim, é necessária previsão orçamentária (na Lei Orçamentária Anual, na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual) para a realização do contrato. 

Cresce de importância, portanto, a gestão política dos interesses do Exército no Alto 

Comando e no Ministério da Defesa. 

 

4.3 ESTRUTURA DO PROJETO 

 

 Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída uma Sociedade de 

Propósitos Específicos (SPE)41, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria, 

conforme prevê o art. 9º, caput, da Lei 11.079/2004. 

 Na fase operacional, a SPE fará a gestão dos serviços assistenciais (bata 

branca) e não assistenciais (bata cinza) de saúde, incluindo: 

- A contratação e gestão de profissionais da área assistencial e não 

assistencial; a gestão, conservação e manutenção dos bens da concessão; 

                                                           
41 A empresa ou consórcio vencedor da licitação deverá constituir uma sociedade com a finalidade 
específica de implantar e gerir o projeto de parceria. O objetivo do legislador foi dar maior 
transparência à gestão e segregar os riscos do contrato. A empresa ou consórcio pode ter negócios 
diversificados, o que dificultaria a fiscalização das suas condições econômico-financeiras por parte do 
Poder Público, dos financiadores e da sociedade em geral (RIBEIRO; PRADO, 2010, p. 244). 
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- A operação, manutenção e reposição dos equipamentos de saúde; 

- A gestão e logística de suprimentos farmacêuticos (inclusive abastecimento 

das farmácias) e hospitalares; 

- O dimensionamento e a compra dos materiais médicos e dos insumos, 

incluindo órteses e próteses; 

- A oferta e gestão de serviços administrativos, como: logística intra-

hospitalar, serviços de atendimento ao usuário, portaria, vigilância e segurança 

privada, circuito fechado de televisão atendimento geral, serviço telefônico e 

estacionamento; 

- Oferta e gestão dos serviços de hotelaria, entre eles: alimentação (nutrição e 

dietética) e lavanderia; 

- Oferta e gestão dos serviços de higiene, incluindo a limpeza e a esterilização 

dos utensílios, equipamentos e instalações, bem como o manejo e destinação dos 

resíduos hospitalares, na forma da legislação vigente; e 

- Oferta e gestão de tecnologia da informação, contemplando os seguintes 

serviços e operação: da rede local, dos serviços de reprodução e impressão, da 

central de serviços ao usuário, (hardware e software), da integração do sistema de 

gestão hospitalar (software), da integração do sistema do sistema de arquivamento e 

comunicação de imagem, com o sistema de informação em radiologia, com o 

sistema de informação hospitalar e com o sistema de prontuário eletrônico de 

pacientes. 

 O hospital deve contemplar uma estrutura física que possua as seguintes 

atribuições finalísticas: 

- Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em 

regime ambulatorial e de hospital-dia aos usuários do Sistema de Saúde do Exército; 

- Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (emergência), via 

de regra, somente aos usuários do Sistema de Saúde do Exército; 

- Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação 

aos usuários do Sistema de Saúde do Exército; 

- Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia aos usuários do 

Sistema de Saúde do Exército; 

- Prestação de saúde na área de Laboratório de Análises Clínicas (LAC) aos 

usuários do Sistema de Saúde do Exército; e 



98 
 

 

- Prestação de assistência à saúde em regime de internação domiciliar para 

pacientes crônicos do Sistema de Saúde do Exército. 

 Faz-se necessário contemplar, também, as seguintes atribuições meio:  

- Prestação de serviço de apoio técnico; 

- Formação e desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa; 

- Prestação de serviços de apoio à gestão e execução administrativa; e 

- Prestação de serviços de apoio logístico. 

 O Hospital Geral de Salvador deve sujeitar-se à acreditação hospitalar42. Ao 

final do primeiro ano de funcionamento, a SPE deve dar início ao processo de 

acreditação, de forma que até o final do segundo ano de operação, o hospital 

obtenha o nível 1 (acreditado) de acreditação hospitalar. Até o final do quarto ano 

após o início das operações, deve atingir o nível 2 (acreditado pleno) e até o final do 

sexto ano de funcionamento, necessita alcançar o nível 3 (acreditado com 

excelência). A relação de número de profissionais por leitos deve estar de acordo 

com os preceitos internacionais de acreditação em saúde. 

 Após o primeiro ano de operação, a SPE deverá encaminhar ao Poder 

Concedente o programa de ensino e pesquisa para o quadriênio seguinte. Poderão 

ser propostas atividades de ensino, estágios, cursos de residência médica, cursos 

de capacitação, congressos, simpósios, fóruns, encontros e reuniões de caráter 

científico-educacional. Poderão ser propostas pesquisas clínicas e acadêmicas.  

 As instalações do futuro Hospital Geral de Salvador deverão ser localizadas 

no Setor Militar Urbano, no bairro da Paralela. As atuais instalações não devem ser 

empregadas no âmbito do novo projeto e sua utilização e emprego ficará a cargo do 

Exército Brasileiro, não sendo alvo de estudos da Sociedade de Propósitos 

Específicos. 

  

                                                           
42 Acreditação hospitalar é o procedimento de avaliação integral da qualidade da estrutura, processos 
e resultados de operações hospitalares, realizado por Instituição Acreditadora Independente 
(BRASIL, 2017a). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 O aperfeiçoamento dos serviços de saúde prestados à família militar, no 

contexto em que as necessidades são superiores aos recursos disponíveis foi o fato 

motivador deste trabalho. 

 A possibilidade de utilização da parceria público-privada como instrumento 

para alcançar a melhoria na gestão de saúde, tendo como modelo o Hospital Geral 

de Salvador, teve por objetivo apresentar uma saída para os problemas encontrados 

no Sistema de Saúde do Exército. 

 Desta forma, relacionando as características das parcerias público-privadas e 

os elementos impositivos para a celebração de um contrato de PPP com a situação 

concreta do Hospital Geral de Salvador, chegou-se ao seguinte problema: em que 

medida os dispositivos normativos da Lei das Parcerias Público-Privadas aplicados 

às peculiaridades do Hospital Geral de Salvador gerariam ganhos na sua eficiência 

operacional? Pode-se considerar que o problema foi solucionado, uma vez que 

restou demonstrado que a celebração de um contrato de PPP para a construção e 

operacionalização de um novo HGeS traria economia para os cofres públicos e 

maior satisfação aos usuários dos serviços médico-hospitalares prestados pelo 

nosocômio. 

 Para avaliar como a aplicação de dispositivos normativos da Lei 11.079/04 às 

peculiaridades do Hospital Geral de Salvador poderiam gerar ganhos operacionais 

ao HGeS, concluindo sobre a viabilidade da implementação desta forma de contrato 

para o funcionamento e para operacionalização dos demais Hospitais Gerais do 

Sistema de Saúde do Exército Brasileiro, objetivo geral deste trabalho; foram 

desenvolvidos objetivos específicos alcançados no desenrolar da investigação e 

questões de estudos respondidas durante o desenvolvimento do trabalho. 

O referencial bibliográfico demonstrou que a PPP é uma solução cada vez 

mais usada no país e no mundo, sendo uma possibilidade viável para Estados que 

apresentem baixa qualidade dos serviços públicos prestados à população e poucos 

recursos financeiros, caso atual do Brasil. Esta é uma solução possível graças ao 

financiamento do projeto pelo setor privado e o compartilhamento de riscos entre o 

ente público e o particular, o que naturalmente, gera economia ao Erário. 

 Foi constatado, através dos instrumentos de coleta de dados, que o Hospital 

Geral de Salvador apresenta uma estrutura física por demais antiga e incompatível 
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com a demanda de atendimentos, acarretando uma custosa manutenção. O HGeS 

oferece, ainda, um número insuficiente de profissionais, além de quantidade de 

médicos especialistas aquém do necessário, o que leva a um grande número de 

atendimentos encaminhados para OCS e PSA conveniados e a uma baixa 

quantidade de atendimentos internos, ocasionando um índice de resolubilidade 

pouco expressivo. Por conta disso, os usuários dos serviços médico-hospitalares do 

HGeS apresentam um índice de insatisfação consideravelmente alto (36%), 

sugerindo mudanças na gestão do hospital. 

 A realização de um contrato de parceria público-privada se mostrou uma 

alternativa possível e bastante salutar para a construção e operacionalização de um 

novo Hospital Geral de Salvador. Com a celebração deste negócio jurídico, é 

possível economizar recursos dos cofres públicos e dos usuários do Sistema de 

Saúde do Exército, visto que os atendimentos realizados pela Sociedade de 

Propósitos Específicos (SPE) teriam um custo menor do que os encaminhados, 

atualmente, para OCS e PSA conveniados. Ademais, os pacientes usufruiriam de 

um hospital com instalações novas e mais confortáveis, além de contar com uma 

enorme gama de profissionais especializados, podendo ter a esmagadora maioria 

dos seus atendimentos no próprio HGeS, ganhando muito em comodidade e 

satisfação. 

 Para a construção e operacionalização do novo Hospital Geral de Salvador 

por meio de um contrato de PPP, deve ser realizado um processo licitatório 

específico, tendo como modalidade a concessão administrativa, por ser a 

Administração Pública usuária indireta dos serviços a serem prestados. A forma de 

contraprestação pecuniária em favor do ente particular deve ser baseada no 

rendimento da SPE. Como garantia para a celebração do negócio jurídico, a 

Administração deve empregar o Fundo de Parcerias Público-Privadas (FGP), 

podendo realizar o controle a fiscalização do objeto do contrato a todo instante, 

inclusive aplicando penalidades ao ente privado caso ele não atenda ao que 

preconiza o edital de licitação. 

A metodologia empregada mostrou-se satisfatória para a consecução dos 

propósitos desta pesquisa. A bibliografia consultada atendeu plenamente às 

necessidades. Os dados colhidos no estudo de campo, consubstanciados pelas 

entrevistas e formulários particularizaram para o caso concreto do Hospital Geral de 

Salvador as questões observadas na revisão bibliográfica. 
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 O estudo dos manuais e documentos oficiais do Exército possibilitou observar 

que as Organizações Militares de Saúde da Força Terrestre apresentam limitações 

análogas, sendo ainda mais notória a semelhança quando se comparam os 

hospitais do mesmo porte. A principal diferença existente entre os diversos hospitais 

gerais do SSEx reside na idade das suas instalações, portanto, os nosocômios mais 

antigos possuem semelhança ainda maior com o Hospital Geral de Salvador. 

 Por conseguinte, pode-se concluir que a celebração de um contrato de 

parceria público-privada para a construção e operacionalização de um novo Hospital 

Geral de Salvador geraria ganhos operacionais para o nosocômio, sendo viável a 

sua aplicação para os demais Hospitais Gerais do Sistema de Saúde do Exército 

Brasileiro. Contudo, ressalva é feita àqueles hospitais gerais que gozam de estrutura 

física relativamente nova e adequada à demanda dos seus usuários, merecendo 

estudos mais aprofundados sobre a viabilidade da realização de contrato de PPP 

sem a construção de uma nova estrutura de atendimento. Para tanto, são 

apresentadas sugestões neste sentido. 

 

5.1 SUGESTÕES 

 

 Como consequência da conclusão deste trabalho, é sugerido que o Exército 

Brasileiro faça uso de empresas especializadas em estudos de viabilidade de 

parcerias público-privadas para realizar a modelagem do contrato da forma mais 

vantajosa para a instituição. 

O tema parceria público-privada é por demais complexo e repleto de nuances, 

o que torna necessário o assessoramento profissional com o intuito de assegurar 

que o valor investido no negócio jurídico pelo Estado se reverta, de fato, em 

melhoria para a família militar e para o Exército Brasileiro. 

Não obstante os objetivos do trabalho terem sido plenamente atingidos, a 

complexidade do tema e as limitações da pesquisa impediram que alguns assuntos 

conexos pudessem ser amiúde investigados. Outros pesquisadores podem, 

portanto, explorar os seguintes campos: 

a) viabilidade das parcerias público-privadas nos hospitais gerais que não 

necessitem da construção de uma nova estrutura física de atendimento ao usuário. 

Isto se justifica pelo fato da construção de um novo hospital ser a fase do contrato 

que demanda mais recursos, correndo-se o risco do contrato de PPP que não 
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necessite desta etapa ter um montante inferior a vinte milhões de reais, o que veda a 

aplicação de PPP, conforme estabelece o artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 

11.079/2004; e, 

 b) a possibilidade de utilização da PPP para gestão e operacionalização das 

organizações militares de saúde de diferentes portes dos hospitais gerais, com 

destaque para os Hospitais Militares de Área e o Hospital Central do Exército, por 

terem índice de resolubilidade bem diferentes dos encontrados nesta pesquisa. 

Em sede de conclusão, esclarece-se que o presente trabalho buscou acatar 

aos anseios da Força Terrestre, na medida em que aprofundou o entendimento 

sobre parcerias público-privadas, proporcionando uma possível solução para o 

problema de gestão de saúde no Exército Brasileiro. Almeja-se, destarte, que os 

resultados obtidos possam contribuir, substancialmente, para a tomada de decisões 

no âmbito do Comando do Exército. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Prezado(a) senhor(a) entrevistado(a), 

sou o Capitão Balata, do Exército Brasileiro, formado no ano de 2007 na 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e encontro-me, realizando o Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A presente entrevista é utilizada como um dos instrumentos de pesquisa do 

trabalho acadêmico, requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestrado em 

Ciências Militares, cujo tema é: “Parcerias Público-Privadas no Sistema de Saúde do 

Exército Brasileiro: possibilidades e limitações do Hospital Geral de Salvador”. 

Inicialmente, agradeço-lhe pela concessão da entrevista, enfatizando a 

importância desta atitude do senhor(a) para a consecução dos objetivos propostos 

pela pesquisa. 

A finalidade desta atividade é a coleta dados oriundos de experiências 

profissionais de pessoas com conhecimento teóricos ou práticos na área de estudo. 

A partir dessas considerações, pretende-se analisar como as possibilidades e 

limitações do Hospital Geral de Salvador podem influenciar na celebração de um 

contrato de parceria público-privada para otimizar o funcionamento deste 

nosocômio. Vale frisar que as conclusões chegadas levarão às considerações sobre 

a viabilidade da realização deste negócio jurídico nos demais Hospitais Gerais do 

Sistema de Saúde do Exército. 

Esta pesquisa encontra-se coadunada com a Diretriz para Planejamento da 

Parceria Público-Privada do Projeto de Complexos de Saúde do Exército Brasileiro 

(PPP-HOSPMIL), aprovada por meio da Portaria Nº 34 do Estado-Maior do Exército, 

de 26 de fevereiro de 2014. 

Em última instância, este estudo pode contribuir para melhorar o grau de 

atendimento nos hospitais militares e para a satisfação do usuário do Sistema de 

Saúde do Exército. 
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1. Como o senhor(a) avalia as parcerias público-privadas no Brasil? 

 

2. Qual o posicionamento do senhor(a) sobre parcerias público-privadas envolvendo 

o Exército Brasileiro? 

 

3. Qual a avaliação do senhor(a) sobre parcerias público-privadas envolvendo os 

hospitais militares do Exército Brasileiro? 

 

4. O senhor(a) considera viável o funcionamento do Hospital Geral de Salvador por 

meio de parceria público-privada? 

 

5. Quais os ganhos no funcionamento do Hospital Geral de Salvador por meio de 

Parceria Público-Privada? 

 

6. Quais as perdas no funcionamento do Hospital Geral de Salvador por meio de 

Parceria Público-Privada? 

 

7. Quais são os requisitos para a celebração de uma parceria público-privada que 

Hospital Geral de Salvador atende? 

 

8. Quais são os requisitos para a celebração de uma parceria público-privada que 

Hospital Geral de Salvador não atende? 

 

9. O Senhor(a) considera algum desses requisitos não atendidos (caso existam), 

pelo Hospital Geral de Salvador, impossíveis de serem implementados? Caso a 

resposta seja afirmativa, quais e por quê? 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO 

FORMULÁRIO 

 

Prezado(a) senhor(a), 

O presente formulário é utilizado como um dos instrumentos de pesquisa do 

trabalho acadêmico do Cap Carlos Almir Mendes Balata Júnior, requisito parcial para 

a obtenção do Grau de Mestre em Ciências Militares, cujo tema é: “Parcerias 

Público-Privadas no Sistema de Saúde do Exército Brasileiro: possibilidades e 

limitações do Hospital Geral de Salvador”. 

Pretende-se, através da compilação de dados coletados, fornecer subsídio 

para o estudo da possibilidade de celebração de um contrato de parceria-público 

privada visando à construção e gestão de um novo Hospital Geral de Salvador, mais 

moderno, eficiente e confortável. Cabe salientar que este estudo pode contribuir 

para melhorar o grau de atendimento nos hospitais militares e para a satisfação do 

usuário do Sistema de Saúde do Exército. 

 Agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 

através do seguinte e-mail: carlosbalata.direito@gmail.com 

 

1. O senhor (a) está satisfeito (a) com os serviços ofertados pelo HGeS? 

a. (    ) Sim 

b. (    ) Não 

 

2. O senhor (a) sente necessidade que os serviços que, atualmente, são prestados 

pelo Hospital Geral de Salvador e pelas clínicas conveniadas sejam encontrados, 

centralizadamente, em um novo hospital, com uma nova e mais ampla estrutura 

física, com equipamentos modernos, com profissionais especialistas e com custo de 

atendimento para o paciente variando entre o que é cobrado em um atendimento 

interno e o que é cobrado quando o atendimento é encaminhado? 

a. (    ) Sim 

b. (    ) Não  
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APÊNDICE C – Exemplo de contraprestação do ente público para o parceiro 

privado 

 

 Para melhor entender a remuneração do parceiro público em favor do ente 

privado, foi feita uma simulação de contraprestação devida à Sociedade de 

Propósitos Específicos (SPE) em virtude do rendimento do parceiro privado em 

determinado período. 

 Nesta situação hipotética, a SPE obteve 82% da meta atingida em internação, 

93% em emergência/ambulatório e 88% da meta atingida em serviço de atendimento 

diagnóstico terapêutico, totalizando os indicadores quantitativos. Quanto aos 

indicadores qualitativos, atingiu 95% em auditoria operacional, 85% em desempenho 

da atenção, 100% em qualidade da atenção, 70% em gestão da clínica, 80% em 

inserção no sistema de saúde, 85% em gestão de pessoas, 60% em desempenho 

em controle social, 99% em desempenho em humanização e 100% em acreditação, 

totalizando 92,22% da meta em indicadores de desempenho. 

 É importante lembrar que a composição dos indicadores quantitativos é de 

72,45% para internação, 21% para emergência/ambulatório e 6,55% para 

atendimento diagnóstico terapêutico. Já a composição dos indicadores qualitativos 

compreende 6% de auditoria operacional, 6% de desempenho da atenção, 32% da 

qualidade da atenção, 6% da gestão da clínica, 8% da inserção no sistema de 

saúde, 10% de gestão de pessoas, 4% de desempenho em controle social, 8% de 

desempenho em humanização e 20% em acreditação. 

O valor máximo da contraprestação mensal é de R$ 3.798.112,53, o que 

corresponde ao alcance da meta de 100% de ocupação e 100 pontos no relatório de 

auditoria de gestão de desempenho. Para se encontrar o valor mensal a ser 

repassado para o ente particular, de acordo com seu rendimento, calcula-se a 

parcela de indicadores quantitativos (com peso de 70%) adicionando-se os 

indicadores de desempenho (com peso de 30%). 
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Avaliação do caso exemplificado 

 

Total da remuneração = 70% da remuneração dos indicadores quantitativos + 30% 

dos indicadores qualitativos 

 

Indicadores quantitativos 

Composição: 72,45% (internação) + 21% (emergência/ambulatório) + 6,55% 

(atendimento diagnóstico terapêutico). 

 

Avaliação quantitativa 

Internação: 82% da meta atingida (quadro 5) 

Valor a pagar internação: 93% (satisfação) x 72,45% (peso) x 70% x 3.798.112,53 

Valor a pagar (internação) = R$ 1.791.377,88 (1) 

 

Emergência/Ambulatório: de 93% da meta atingida (quadro 5) 

Valor a pagar: 97% (satisfação) x 21% (peso) x 70% x 3.798.112,53 

Valor a pagar (emergência/ambulatório) = R$ 541.572,87 (2) 

 

Serviço de atendimento diagnóstico terapêutico: de 88% da meta atingida (quadro 5) 

Valor a pagar: 95% (satisfação) x 6,55% (peso) x 70% x 3.798.112,53 

Valor a pagar (atendimento diagnóstico terapêutico) = R$ 165.436,29 (3) 

 

Valor da remuneração quantitativa = (1) + (2) + (3) = R$ 2.504.387,04 

 

Indicadores qualitativos 

Composição: 6% (auditoria operacional) + 6% (desempenho da atenção) + 32% 

(qualidade da atenção) + 6% (gestão da clínica) + 8% (inserção no sistema de 

saúde) + 10% (gestão de pessoas) + 4% (desempenho em controle social) + 8% 

(desempenho em humanização) + 20% (acreditação) 

 

Avaliação qualitativa 

Auditoria operacional: 95% (satisfação) x 6% (peso) = 5,7% 

Desempenho da atenção: 85% (satisfação) x 6% (peso) = 5,1% 

Qualidade da atenção: 100 % (satisfação) x 32% (peso) = 32% 
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Gestão da clínica: 70% (satisfação) x 6% (peso) = 4,2% 

Inserção no sistema de saúde: 80% (satisfação) x 8% (peso) = 6,4% 

Gestão de pessoas: 85% (satisfação) x 10% (peso) = 8,5% 

Desempenho em controle social: 60% (satisfação) x 4% (peso) = 2,4% 

Desempenho em humanização: 99% (satisfação) x 8% (peso) = 7,92% 

Acreditação: 100% (satisfação) x 20% (peso) = 20% 

Total: 92,22% 

 

Valor da remuneração qualitativa: 98% x 30% x 3.798.112,53 (quadro 6). 

Valor da remuneração qualitativa: R$ 1.116.645,08 

 

Valor total da remuneração (quantitativa + qualitativa): R$ 3.621.032,12 

 

Por conseguinte, com os índices atingidos pela SPE neste período, a 

remuneração devida pelo parceiro público seria de R$ 3.621.032,12. Significa que o 

parceiro privado receberia R$ 177.080,41 a menos do que poderia receber, caso 

obtivesse índice de 100% em todas as avaliações. 
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APÊNDICE D – Modelo de Termo de Referência para celebração de contrato de 

Parceria Público-Privada do Hospital Geral de Salvador43 

 

1. OBJETIVO 

 

O objetivo deste Termo de Referência (TR) é dar conhecimento do escopo do 

Projeto e disponibilizar à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI) da Secretaria Geral da Presidência da República (SG/PR), os 

requisitos mínimos para elaboração da modelagem (estudos sobre a conveniência e 

oportunidade de contração por meio de PPP, estudos sobre o impacto fiscal e 

estudos jurídicos) do projeto de PPP do HGeS.  

O presente TR define as diretrizes para a elaboração da modelagem da PPP 

do projeto que trata do planejamento arquitetônico funcional do HGeS; da 

construção; da implantação da infraestrutura e de instalações; da compra e 

instalação completa dos equipamentos médico-hospitalar-odontológicos e do 

mobiliário clínico e administrativo; da manutenção predial e de equipamentos 

clínicos e não clínicos; da execução dos serviços administrativos, de hotelaria e de 

higiene; do sistema de tecnologia de informação e comunicação (hardware, software 

e operação); do planejamento, da gestão e da operação da área assistencial; bem 

como a gestão dos serviços não clínicos do Novo HGeS, que permanecerão 

totalmente integrados ao SSEx e sob a fiscalização e controle do Cmdo 6ª RM.  

 A modelagem do projeto será composta de Estudo de Demanda (EDE), 

Estudo para Escolha da Área (EEA), Estudo de Arquitetura e Engenharia (EAE), 

Avaliação da Tecnologia de Informações (ATI), Estudo Socioambiental (ESA), 

Avaliação Econômica (AEC), Plano do Negócio (PNE), Avaliação Financeira (AFI), 

Modelagem Jurídica (MOJ) e Resumo Executivo (REX) para todo o 

empreendimento. 

 

 

                                                           
43 Termo de referência feito com base no Termo de Referência do Projeto de Parceria Público-
Privada para o complexo de saúde do novo Hospital Militar de Área de Brasília (BRASIL, 2017a). 
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2 DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

2.1 O HGeS será um hospital de baixa, média e alta complexidade destinado à 

prestação de assistência primária, secundária e terciária à saúde, no âmbito do 

Cmdo 6ª RM abrangendo um universo de aproximadamente 17.000 (dezessete mil) 

beneficiários do SSEx.  

 

2.2 O objeto do projeto é a concessão, na modalidade Administrativa, de Serviço de 

Assistência a Saúde – Complexo de Saúde do Novo HGeS, em Salvador-Bahia, no 

Setor Militar Urbano (SMU), incluindo:  

a. o planejamento funcional do Complexo de Saúde (plano de massas com 

lay-out);  

b. a elaboração do projeto arquitetônico e executivo;  

c. as licenças;  

d. a construção;  

e. a implantação da infraestrutura e de instalações;  

f. os planos de equipamentos médico-hospitalar-odontológicos, mobiliário 

clínico e mobiliário administrativo; e  

g. a instalação dos equipamentos médico-hospitalar-odontológicos, dos 

equipamentos de apoio, dos instrumentais e da mobília completa.  

 

2.3 A concepção e construção do modelo projetado deve atender a demanda com 

entrega em condições de pleno funcionamento. 

Posteriormente, na fase operacional a Sociedade de Propósito Específico 

(SPE) fará a gestão completa do Complexo de Saúde no que se refere aos serviços 

Assistenciais (conhecida por bata branca) e não Assistenciais de Saúde (conhecido 

por bata cinza), incluindo:  

- a contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à 

operação assistencial e não assistencial do Complexo de Saúde;  
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- a gestão, conservação e manutenção dos Bens da Concessão;  

- a operação, manutenção e reposição dos equipamentos médico-hospitalar-

odontológicos;  

- a gestão e logística de suprimentos farmacêuticos (inclusive a compra de 

medicamentos para as farmácias) e hospitalares;  

- o dimensionamento e a compra dos materiais médicos e dos insumos; 

órteses e próteses;  

- a oferta e gestão dos serviços administrativos tais como: logística intra-

hospitalar, serviços de atendimento ao usuário, portaria, vigilância/segurança 

privada, circuito fechado de televisão, atendimento geral, serviço telefônico, 

estacionamento etc.;  

- a oferta e gestão dos serviços de hotelaria, tais como: alimentação (nutrição 

e dietética) e lavanderia, bem como quaisquer outros necessários à plena execução 

dos serviços previstos no Edital, Contrato e respectivos Anexos do objeto da 

Concessão;  

- a oferta e a gestão dos serviços de higiene, incluídos a limpeza e 

esterilização da do Complexo de Saúde, bem como o manejo e destinação dos 

resíduos hospitalares, na forma prevista na legislação vigente; e  

- a oferta e gestão de Tecnologia da Informação contemplando os seguintes 

serviços e operação: da rede local, dos serviços de reprodução e impressão, da 

central de serviços ao usuário (hardware e software), da integração de sistemas de 

gestão hospitalar (software), dos sistemas de gestão hospitalar e licenças (software) 

e da integração do PACS44 /RIS45 /HIS46 /PEP47 e licenças. 

 

2.4. O modelo de gestão compartilhada utilizado resultará em vários benefícios para 

todos os interessados, como por exemplo:  

                                                           
44 Picture Archiving and Communication System (Sistema de Arquivamento e Comunicação de 
Imagens) 
45 RIS - Radiology Information System (Sistemas de Informação em Radiologia)  
46 HIS - Hospital Information System (Sistema de Informação Hospitalar)  
47 PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente  
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a. Cmdo Ex: irá beneficiar-se através da implantação de um Complexo de 

Saúde voltado para o atendimento de pacientes na área Cmdo 6ª RM, num curto 

espaço de tempo, com qualidade diferenciada de serviços e com maior eficiência no 

processo de implantação;  

b. Beneficiário do SSEx: beneficiar-se-á por usufruir de uma nova opção de 

atendimento médico-hospitalar-odontológico na área da Cmdo 6ª RM, com oferta de 

serviços de alta complexidade e um padrão diferenciado de atendimento;  

c. SPE: o parceiro privado, contratado para construção, operação e 

manutenção do HGeS, poderá desenvolver um negócio capaz de oferecer 

remuneração atraente e um ambiente de trabalho diferenciado.  

 

2.5. São parâmetros conceituais do Complexo de Saúde:  

- flexibilidade dos ambientes assistenciais;  

- informatização em todos os ambientes assistenciais e de apoio;  

- racionalização dos recursos naturais;  

- reuso de água;  

- grupo gerador de energia alternativa;  

- aquecimento de água parcialmente feito através do sistema de ar-

condicionado;  

- humanização dos ambientes. 

 

2.6. O Complexo de Saúde deverá apresentar uma organização físico-funcional 

mínima, que contemple as seguintes atribuições:  

a. Atribuições fim – diretamente ligadas à atenção e assistência à saúde:  

1) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à 

saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia – atenção à saúde incluindo 

atividades de promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade e 

atendimento a pacientes de forma programada e continuada;  
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2) prestação de atendimento imediato de assistência à saúde - 

atendimento a pacientes em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) 

ou com risco de vida (emergência);  

3) prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de 

internação – atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta 

programada por período superior a 24 horas (pacientes internos); 

4) prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia - 

atendimento a pacientes internos e externos em ações de apoio direto ao 

reconhecimento e recuperação do estado da saúde (contato direto);  

5) prestação de serviço na área de Laboratório de Análises Clínicas - 

LAC de forma centralizada ao complexo hospitalar; e  

6) prestação de assistência a Saúde em regime de internação 

domiciliar (Home Care) para pacientes crônicos.  

 

b. Atribuições meio – para o desenvolvimento das primeiras e de si próprias:  

1) prestação de serviços de apoio técnico – atendimento direto a 

assistência à saúde em funções de apoio (contato indireto);  

2) formação e desenvolvimento de recursos humanos e de pesquisa – 

atendimento direta ou indiretamente relacionado à atenção e assistência à saúde em 

funções de ensino e pesquisa; 

3) prestação de serviços de apoio à gestão e execução administrativa – 

atendimento ao estabelecimento em funções administrativas; e  

4) prestação de serviços de apoio logístico – atendimento ao 

estabelecimento em funções de suporte operacional.  

 

2.7. As atribuições e atividades a serem desenvolvidas no novo HGeS estão 

representadas, resumidamente, no Quadro nº 1 - Diagrama com atividades e 

subatividades. 
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Figura 3 – Modelo de contraprestação ao parceiro privado 
Fonte: Termo de Referência (BRASIL, 2017a). 

 

2.8. Acesso ao Complexo de Saúde  

 

Deverá ser planejado acessos distintos para as instalações do Complexo de 

Saúde destinadas à baixa complexidade (policlínica - um acesso) e às médio-alta 

complexidades (hospital – outro acesso, preferencialmente encaminhado pelo 

atendimento de baixa complexidade).  

O Laboratório e a Unidade de Apoio ao Diagnóstico e outros serviços serão 

comuns e atenderão de forma centralizada todo o Complexo de Saúde (baixa e 

media/alta complexidades).  

 

2.9. Acreditação Hospitalar  

 

2.9.1. Acreditação Hospitalar é o procedimento de avaliação integral da qualidade da 

estrutura, processos e resultados de operações hospitalares, realizado por 

Instituição Acreditadora independente, credenciada junto à ONA (Organização 
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Nacional de Acreditação), à Canadian Council for Health Services Accreditation – 

CCHSA e/ou à The Joint Commission, segundo as regras destas organizações.  

 

2.9.2. A operação do Hospital Geral de Salvador sujeitar-se-á à Acreditação 

Hospitalar.  

 

2.9.3. Ao final do primeiro ano de operação a SPE deverá iniciar o processo de 

acreditação através de uma das organizações acreditadoras, de modo que até o 

final do segundo ano de operação do Complexo de Saúde, a SPE obtenha o nível 1 

(acreditado) de Acreditação Hospitalar.  

 

2.9.4. Em até quatro anos, após o início da operação do Hospital Geral de Salvador, 

a SPE deverá obter Acreditação Hospitalar em nível 2 (acreditado pleno), devendo 

obter a Acreditação Hospitalar em nível 3 (acreditado com excelência) até o final do 

sexto ano de funcionamento. 

 

2.9.5 A relação número de profissionais por número de leitos deverá respeitar os 

preceitos internacionais de acreditação à saúde. 

 

2.9.6. No caso de não cumprimento das atribuições para a obtenção da Acreditação 

Hospitalar, caberá ao Poder Concedente analisar a ocorrência, bem como adotar a 

medida corretiva ou penalidade a ser aplicada à SPE, exceto em caso de 

cancelamento do processo fruto de comum acordo da SPE com o Poder 

Concedente. 

 

2.9.7. A modelagem deverá indicar, de forma clara, em termos percentuais, no 

tocante ao OPEx e CAPEx, o acréscimo de custos que a acreditação hospitalar 

imporá ao custo do projeto, durante todo o período de sua execução.  
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2.10. Atividades de Ensino e Pesquisa no Complexo de Saúde do novo HGeS 

Após o segundo ano de operação e um ano antes do início de qualquer 

atividade de ensino e pesquisa no Complexo de Saúde, a SPE deverá encaminhar 

para o Poder Concedente o Programa de Ensino e Pesquisa para o triênio seguinte.  

 

Poderão ser propostas, dentre outras atividades de ensino, o estágio 

curricular, a residência médica e o aprimoramento profissional, residência 

multiprofissional, cursos de formação, qualificação e capacitação técnica, além de 

jornadas, congressos, simpósios, fóruns, encontros e reuniões científicas. Poderão 

também ser propostas atividades desenvolvidas por intermédio do ensino a distância 

(EAD).  

Na área de pesquisa, dentre outras, poderão ser propostas pesquisas 

multicêntricas (o desenvolvimento e condução de pesquisas clínicas no Complexo 

de Saúde) e acadêmicas (entre as quais as dissertações de trabalhos de conclusão 

de cursos de especialização, mestrado e teses de doutorado). As propostas de 

pesquisa clínica, patrocinados tanto pela iniciativa pública quanto pela iniciativa 

privada, a serem conduzidas no âmbito do HGeS serão avaliadas pelo Poder 

Concedente quanto aos aspectos éticos, administrativos, operacionais e de gestão, 

para fins de autorização de execução. 

 

2.11. Vocação do novo Hospital Geral de Salvador 

 

Nenhum hospital do Sistema de Saúde do Exército possui vocação definida. 

Inicialmente o Hospital Geral de Salvador, o novo HGeS, também não terá uma 

vocação específica. A modeladora poderá, entretanto, indicar uma vocação durante 

a realização da modelagem, para ser submetida à avaliação do Órgão Gestor do 

Projeto (OGP), proposta esta que deverá estar fundamentada e apresentar 

vantagens concretas para sua adoção (por exemplo: carência da especialidade na 

região, possibilidade de desenvolvimento de pesquisas na área, demanda altamente 

reprimida, possível interesse de exploração pela SPE, possibilidade de futura 

instalação de Instituto de Pesquisa no âmbito do Complexo de Saúde etc.). 
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4.12. Utilização das atuais instalações do HGeS no âmbito da modelagem  

 

 As atuais instalações do HGeS não serão empregadas no âmbito do projeto 

do novo HGeS e sua desativação e reemprego, por parte do Cmdo Ex, não será 

motivo dos estudos da modelagem. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Com a implantação do novo HGeS, sob o regime de PPP, o Cmdo Ex busca 

obter os seguintes resultados:  

- eliminar ou reduzir ao mínimo as despesas com encaminhamentos às OCS 

e PSA, particularmente no que se refere a procedimentos de média e alta 

complexidade;  

- otimizar o atendimento médico-hospitalar-odontológico aos beneficiários do 

SSEx, por intermédio da excelência na qualidade do atendimento aos usuários no 

âmbito do Cmdo 6ª RM;  

- suprir a falta de leitos hospitalares e ampliar a disponibilidade de serviço 

médico-hospitalar-odontológico;  

- reduzir pressões por aumento do efetivo de militares na área de saúde;  

- delegar atividades não finalísticas da área de saúde à iniciativa privada, 

liberando pessoal militar para atividades finalísticas da Força;  

- ampliar a capacidade de atendimento;  

- ampliar o conforto e a segurança para os usuários;  

- modernizar a gestão dos serviços de saúde prestados no novo HGeS;  

- incorporar novas tecnologias;  

- incorporar práticas gerenciais de maior eficiência;  

- obter economia mensurável à administração pública;  

- obter real ganho de eficiência;  
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- reduzir os custos de transação; 

- programar mecanismos para o acompanhamento da qualidade dos serviços;  

- implantar a contraprestação variável, atrelada ao desempenho dos serviços 

prestados. 

 

4. MODELAGEM DO PROJETO  

 

A modelagem do projeto é etapa fundamental da realização da PPP, já que 

nela serão definidos o planejamento, as características principais do projeto, os 

diagnósticos, a análise da viabilidade econômico-financeira e técnica para a 

implementação do projeto.  

A elaboração da modelagem, por intermédio dos estudos técnicos, deverá ser 

composta por elementos que permitam a verificação das seguintes premissas:  

I - o atendimento ao efetivo interesse público, considerando a natureza, 

relevância e valor de objeto, além do caráter prioritário da execução observada as 

diretrizes governamentais;  

II - obtenção de vantagem econômica e operacional da proposta para a União 

e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a outras 

possibilidades de execução direta ou indireta;  

III - a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do serviço, de 

ganhos econômicos suficientes para cobrir seus custos;  

IV - a necessidade, a importância e o valor dos serviços em relação ao objeto 

a ser executado;  

V - a repartição de riscos entre as partes;  

VI - o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos 

investimentos realizados, de 20 (anos), prorrogável por mais15 anos, não 

excedendo o,limite legal de 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; 

e, 

VII - a compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes 

orçamentárias e o plano plurianual.  
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A modelagem do projeto será composta, no mínimo, por:  

a. Estudo de Demanda (EDE);  

b. Estudo para Escolha da Área (EEA);  

c. Estudo de Arquitetura e Engenharia (EAE);  

d. Avaliação da Tecnologia da Informação (ATI);  

e. Estudo Socioambiental (ESA);  

f. Avaliação Econômica (AEC);  

g. Plano do Negócio (PNE);  

h. Avaliação Financeira (AFI); e  

i. Modelagem Jurídica (MOJ) e Resumo Executivo (REX). 

 

4.1 Estudo de Demanda (EDE) 

 

 O EDE deverá estimar e dimensionar as variáveis dos serviços que o projeto 

disponibilizará, assim como o universo de beneficiários a ser atendido pelo 

concessionário, em consonância com a demanda calculada.  

O EDE deverá levantar, dentre outras, informações como:  

I - o consumo histórico dos serviços, nos últimos cinco anos, consideradas a 

produção interna do atual HGeS e os encaminhamentos para OCS e PSA;  

II - a demanda e oferta atual e a demanda reprimida;  

III - as projeções de crescimento/redução da demanda e suas variações, e  

IV - as diversas metodologias e tecnologias aplicáveis aos serviços a serem 

transferidos ao privado.  

O objetivo do EDE é ter elementos que servirão de base para a elaboração do 

Estudo de Arquitetura e Engenharia, a Avaliação Econômica e Avaliação Financeira 

do empreendimento, devendo apresentar a demanda em 3 cenários: conservador, 

moderado e agressivo, com as respectivas premissas identificadas.  
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A metodologia utilizada deverá ser claramente apresentada e demonstrada 

em sua efetividade, explicitando-se a fonte e o tratamento dos dados empregados. 

 

4.1.1 Aspectos Gerais  

 

Na elaboração de EDE, em um horizonte de até 25 (vinte e cinco) anos 

deverá ser realizada a identificação e avaliação dos objetivos e necessidades que se 

pretende suprir com o novo modelo de concessão, identificando possíveis limitações 

e restrições que possam influenciar a sua estruturação.  

Os estudos de demanda consistirão em identificar as características e 

necessidades bem como estimar o universo de beneficiários atendidos pelo 

concessionário, de forma a subsidiar o desenvolvimento de produtos e serviços e 

dimensionar o volume a ser ofertado ao longo do período de vigência do contrato de 

PPP. 

O Departamento-Geral do Pessoal (DGP), Órgão Gestor do Projeto (OGP), 

por intermédio da Diretoria de Saúde (DSau), assessorados pelo Comando Militar do 

Nordeste (Cmdo CMNE), Cmdo 6ª RM e HGeS, fornecerão todos os dados e 

informações pertinentes disponíveis, de modo a subsidiar o EDE e os demais 

estudos subsequentes.  

O Complexo de Saúde da PPP do novo HGeS não será integrante do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

4.1.2 Aspectos do EDE  

 

O novo HGeS por intermédio do regime de PPP, visa a prestar atendimento 

médico-hospitalar-odontológico a aproximadamente 17.000 (dezessete mil) usuários 

do SSEx, na área do Cmdo 6ª RM. O cenário não considera, portanto, qualquer 

demanda de atendimento médico-hospitalar-odontológico aos beneficiários 

congêneres do Comando da Marinha (Cmdo MB) e do Comando da Aeronáutica 

(Cmdo FAer) na área do Cmdo 6ª RM, uma vez que o novo HGeS será 
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dimensionado para atendimento das necessidades dos usuários no âmbito do 

Comando do Exército.  

O atendimento aos beneficiários congêneres do Cmdo MB e do Cmdo FAer 

poderá ser efetuado por intermédio da SPE, fruto de contrato firmado com aqueles 

Comandos, em caso de capacidade ociosa comprovada. O pagamento pelos 

serviços prestados será efetuado diretamente à SPE, sendo considerado como 

receita acessória no âmbito do projeto.  

 

4.1.2.1 Na elaboração do estudo devem ser considerados, no mínimo, os seguintes 

aspectos:  

a. os objetivos definidos para o projeto com base no efetivo do número de 

usuários do Cmdo Ex, existentes na área do Cmdo 6ª RM;  

b. o regime jurídico (princípios jurídicos e legislação federal, do MD e do 

Cmdo Ex) em que o projeto será executado; 

 c. os parâmetros que nortearão a concepção do projeto, tais como: 

- perfil dos beneficiários;  

- prognósticos de crescimento ou redução do universo de beneficiários;  

- serviços e tipos de assistência a serem prestados;  

- demanda de consultas, por especialidade;  

- demanda de internações, por tipo;  

- demanda de cirurgias, por tipo;  

- demanda de UTI, por tipo;  

- demanda do pronto socorro ou emergência, por especialidade (24 

horas, sobreaviso etc.);  

- demanda de recursos humanos para mobiliar o complexo de saúde, 

por área de atuação;  

- existência de profissionais na região de abrangência para 

atendimentos da demanda de recursos humanos;  

 níveis de controle e segurança requeridos; e  
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- outros aspectos relevantes para os estudos da modelagem.  

 

4.1.3 O EDE deve permitir a definição das principais características físicas do 

empreendimento, tais como:  

a. a dimensão das instalações voltadas para a atenção básica (nível primário 

de assistência à saúde que emprega tecnologia de baixa complexidade - porta de 

entrada do SSEx - e a dimensão das instalações voltadas para a atenção 

especializada (nível secundário e terciário que é subdividido em média e alta 

complexidade);  

b. número de consultórios (indiferenciados e diferenciados/especializados – 

ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, odontológico etc.);  

c. número de leitos de internação;  

d. número de leitos de retaguarda de emergência;  

e. número de enfermarias;  

f. número de leitos de observação da emergência;  

g. número de leitos de tratamento intensivo (adulto, pediátrico e neonatal);  

h. número de leitos de tratamento semi-intensivo;  

i. número de salas de cirurgia;  

j. número de leitos de recuperação pós-anestesia;  

k. necessidade de equipamentos de diagnóstico por imagem;  

l. capacidade do auditório;  

m. dimensão do refeitório;  

n. dimensão dos estacionamentos etc.  

 

4.1.4. Os estudos deverão levar em consideração na contratação de profissionais da 

área assistencial pela SPE as possíveis modalidades de contratação para mitigar os 

possíveis riscos de paralisação dos serviços.  
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4.1.5. Os estudos subsequentes da modelagem somente devem prosseguir após o 

Órgão Gestor de Parcerias Público-Privadas (OGP) discutir com a modeladora e 

aprovar os dados constantes do EDE. 

 

4.1.6 O EDE deverá ser consubstanciado em Relatório onde sejam apresentadas as 

informações levantadas, análises e conclusões realizadas nessa fase, abrangendo, 

no mínimo, todos os pontos anteriormente mencionados. 

 

4.1.7 O EDE deverá estar concluído em até 60 (sessenta) dias da data acordada 

para início dos trabalhos. 

 

4.2 Estudo para Escolha da Área (EEA) 

 

O EEA deverá propor a área mais adequada para a implantação do projeto, 

dentro do Setor Militar Urbano de Salvador. 

 

4.2.1 Para a seleção da área mais adequada para o projeto, devem ser observadas, 

dentre outras:  

a. dimensão da área;  

b. localização da área com referência às necessidades de infraestrutura para 

a implantação do projeto (rede elétrica, rede hidráulica, esgoto sanitário e outras 

condicionantes);  

c. tipo do solo e declividade do terreno (impermeabilidade, suscetibilidade a 

erosão, inundação, deslizamento de terra etc.);  

d. gabarito da área;  

e. impacto ambiental;  

f. possibilidade de existência de sítio arqueológico na área indicada;  

g. impacto visual do projeto;  
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h. necessidade de estacionamento;  

i. facilidade de acesso ao transporte coletivo;  

j. questões de segurança patrimonial;  

k. proximidade de rodovias;  

l. facilidade de acesso e egresso às áreas em estudo;  

m. proximidade de núcleos populacionais urbanos; e 

n. estudo de impacto do tráfego; e  

 

4.2.2 Deverá ser realizado um estudo de viabilidade que leve em conta os aspectos 

técnicos, econômicos e ambientais da área. 

 

4.2.3. Os estudos subsequentes da modelagem somente devem prosseguir após o 

OGP discutir com a modeladora e decidir por uma das áreas indicadas para a 

implantação do projeto.  

 

6.2.5 O EEA deverá estar concluído em até 60 (sessenta) dias da data acordada 

para início dos trabalhos, ou seja, na mesma data de entrega do EDE. 

 

4.3 Estudo de Arquitetura e Engenharia (EAE)  

 

a. O EAE, para o dimensionamento do investimento do projeto do novo 

HGeS, deverá ter detalhamento mínimo de Anteprojeto.  

b. O EAE deve ser realizado com base em normas técnicas vigentes para a 

construção de Complexos de Saúde. As necessidades e objetivos definidos no EDE 

e demais questões legais, administrativas e operacionais relacionadas à implantação 

do projeto, deverá obedecer a padrões de qualidade e segurança hospitalares 

exigidos, para o tipo de edificação a ser construída.  
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c. No Estudo, a caracterização dos serviços de engenharia e arquitetura para 

a construção de estabelecimentos assistenciais de saúde devem ser estabelecidas 

em função do número de leitos para atendimento da demanda e das particularidades 

do Hospital.  

d. O EAE deverá conter dados suficientes para o detalhamento de todas às 

atividades planejadas no Hospital para que os usuários da edificação hospitalar 

tenham um conforto pleno na execução de suas atividades. Desta forma, o projeto 

deve conter a listagem de todos os ambientes necessários ao desenvolvimento 

dessas atividades. 

e. O Estudo deve definir o conjunto de soluções suficientes para atender o 

resultado identificado no programa de necessidades, considerando o 

empreendimento em todas as suas dimensões.  

f. O estudo inicial deverá ser desenvolvido a partir da análise e consolidação 

do programa de necessidades (considerar para o início das atividades a demanda 

assistencial para os próximos dez anos), caracterizando os espaços, as atividades e 

equipamentos básicos (médico-hospitalar-odontológicos e de infraestrutura) e do 

atendimento às normas e leis de uso e ocupação do solo.  

g. Em função da projeção da demanda, o EAE deve prever os planos de 

expansão para os próximos 10 (dez) e 20 (vinte) anos, que não deverão ser 

orçamentados; 

h. O EAE deverá ser composto, no mínimo, pelos seguintes documentos:  

- Estudo de Concepção;  

- plantas detalhadas em escala 1:100;  

- Memorial Descritivo;  

- orçamento detalhado;  

- cronograma físico-financeiro;  

- Diretrizes Técnicas Mínimas;  

- maquete digital;  

- diretrizes de certificação LEED, Acqua ou similar, se for o caso; e  

- Resumo Geral do EAE.  
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4.3.1 Infraestrutura hospitalar e arquitetura hospitalar  

 

4.3.1.1 Infraestrutura hospitalar  

 

A infraestrutura hospitalar compreende:  

a. o Planejamento do Projeto Funcional Arquitetônico adequado ao novo 

HGeS (dimensionamento/distribuição);  

b. o Plano Executivo (aparelhamento/equipamentos);  

c. o Orçamento Executivo;  

d. o Plano para a sua construção com o acabamento final;  

e. as Instalações funcionais da infraestrutura:  

- Sistema Hidráulico (água fria, água quente);  

- Sistemas de Combate a Incêndio;  

- Sistemas de Gases Hospitalares;  

- Sistemas Elétricos (gerador de energia, nobreak, energia 

fotovoltaica);  

- Sistemas de Cabeamento Estruturado (dados, voz, imagens);  

- Sistemas de Sons;  

- Sistemas de Segurança; e 

- Acessibilidade;  

f. A pesquisa e definição dos equipamentos adequados para cada 

especialidade, incluindo o plano de compra e montagem dos equipamentos dos 

centros cirúrgicos, dos centros de diagnósticos, dos laboratórios etc.;  

g. O planejamento, a compra e instalação de toda a mobília; e, 

h. O planejamento e a organização do processo de manutenção preditiva e 

corretiva da infraestrutura do novo HGeS, inclusive de toda composição de 

equipamentos médicos que compõem o complexo;  
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i. a equalização do Conforto Ambiental (Projetos Sustentáveis) mantendo o 

caráter de serviço público para atendimento igualitário aos beneficiários do SSEx;  

j. o dimensionamento do estacionamento (número de vagas disponíveis) deve 

ser criteriosamente estudado, levando em consideração a localização e as 

condições locais do Hospital, devendo observar ainda:  

1) que o dimensionamento do estacionamento interno do Complexo de 

Saúde atenda completamente à demanda do público interno – quadro 

funcional/administrativo e dos beneficiários do SSEx e dos visitantes, que é mais 

volátil, não devendo haver previsão de estacionamento em arruamentos adjacentes 

ao hospital;  

2) o regime anual de chuvas em Salvador-BA, a fim de considerar a 

disponibilidade de vagas cobertas no estacionamento;  

3) a legislação federal no tocante a existência de vagas para 

portadores de necessidades especiais, idosos e gestantes, apresentando o 

percentual de vagas destinado a cada categoria especial de usuário;  

4) a destinação de vagas para veículos de aluguel, de carga e 

descarga e outros que necessitem de estacionamento em áreas exclusivas visando 

o bom funcionamento do hospital;  

5) que o estacionamento não poderá ser explorado comercialmente 

pela SPE; e  

6) que deverá haver controle de entrada e saída dos veículos que 

adentram o Complexo de Saúde;  

k. a análise/pesquisa para a possível inserção de áreas com 

equipamentos que agreguem valor ao projeto e possibilite a obtenção de Receitas 

Acessórias (Bancos, Livrarias/Revistarias, Correios, Lojas de Conveniência, 

Restaurantes, Lanchonetes, Salas para Internet, Salas para Acompanhantes, Salas 

de Cinema/Projeção, Academia, Loja de Produtos Ortopédicos e Esportivos, 

Espaços Publicitários, Estacionamentos, Aluguel de Equipamentos, Lavanderias, 

Farmácias, Barbearia/ Salões de Beleza, Hotel de Apoio, Ótica, Auditório, Serviços 

Funerários, Serviço de transporte de paciente da residência ao hospital e vice-versa, 

Serviços de Tanatopraxia e Embalsamamento, e outros); e  
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l. outros sistemas ou procedimentos que se apresentem necessários ao 

desenvolvimento do projeto. 

 

4.3.1.2 Arquitetura Hospitalar  

 

A Arquitetura Hospitalar deve conter a definição gráfica do projeto 

arquitetônico, através de plantas, cortes e fachadas em escala livre e que 

contenham graficamente:  

a. a implantação da edificação ou conjunto de edificações e seu 

relacionamento com o local escolhido;  

b. acessos, estacionamentos e espaços reservados para futuras expansões;  

c. a explicitação do sistema construtivo que serão empregados;  

d. os esquemas de zoneamento do conjunto de atividades, as circulações e 

organização volumétrica;  

e. o número de edificações, suas destinações e locações aproximadas;  

f. o número de pavimentos, quando a área do terreno exigir a verticalização 

da construção;  

g. os esquemas de infraestrutura de serviços; 

h. o atendimento às normas de Saúde e índices de ocupação do solo (RDC 

ANVISA nº 50/2002, alterada pela RDC ANVISA nº 51/2011, e Leis distritais). 

 

Além dos desenhos específicos que demonstrem a viabilidade da área, 

deverá ser apresentado um relatório que contenha memorial descritivo e suas 

características principais, as demandas assistenciais que serão atendidas e o pré-

dimensionamento da edificação.  

O OGP deverá apresentar à modeladora a necessidade de espaço físico nas 

novas instalações a serem construídas para acomodação do pessoal de suas 

equipes que acompanharão a implantação e execução do projeto.  



134 
 

 

Deverão ser consideradas as interferências entre os diversos sistemas da 

edificação.  

O plano/projeto arquitetônico deve observar a separação das entradas do 

Quadro Funcional, do Quadro de Serviços Terceirizados, usuários do SSEx a serem 

atendidos e os visitantes.  

Os estudos somente devem ter sequência após o OGP ter discutido e 

aprovado o plano/projeto arquitetônico apresentado pela modeladora.  

 

4.3.2 Estudo de Arquitetura e Urbanismo  

 

4.3.2.1 O Estudo deverá incorporar conceitos de sustentabilidade na construção 

civil, contemplando:  

 

a. descritivo conceitual do projeto;  

b. definição das especificações mínimas;  

c. volumetria – perspectivas;  

d. plantas baixas e cortes necessários;  

e. fachadas;  

f. urbanismo – descritivo;  

g. paisagismo – descritivo;  

h. comunicação visual – descritivo;  

i. paisagismo;  

j. estacionamento – previsão do número de vagas adequado para as viaturas 

oficiais, dos militares e servidores lotados no complexo de saúde, dos empregados 

da SPE, do fornecedores, dos usuários do sistema e dos visitantes, com 

segregações de áreas;  

k. as recomendações e exigências estabelecidas pelas RDC ANVISA nº 

50/2002 alterada pela RDC ANVISA nº 51/2011;  
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l. a acessibilidade, de acordo com a ABNT NBR 9050/2015 (3ª Edição);  

m. o heliporto;  

n. prever o sistema de descarte de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e 

resíduos sólidos  

 

4.3.2.2 O Estudo de Arquitetura deverá apresentar a planta, em arquivo digital 

vetorizado destravado (aberto para edição) em formato CAD, bem como a maquete 

eletrônica do projeto.  

 

4.3.3 Estudo de Engenharia  

 

4.3.3.1 O Estudo de Engenharia, em conjunto com os estudos de arquitetura, deve 

conter os elementos do projeto básico que permitam a sua plena caracterização e 

deverá conter informações mínimas necessárias às estimativas de custos, devendo 

compreender:  

a. caracterização do terreno contendo, entre outros:  

- planta de situação dos empreendimentos;  

- estudos topográficos e geotécnicos;  

 b. solução técnica para a captação e tratamento dos efluentes (esgotos) 

gerados pela pelo complexo, com possibilidade de reaproveitamento de águas 

pluviais – descritivo; 

c. solução técnica para abastecimento de água potável para o consumo 

gerado pelo complexo de saúde – descritivo;  

d. solução técnica para fornecimento emergencial de energia elétrica (grupo 

gerador) – descritivo;  

e. solução técnica para geração de energia fotovoltaica (analise de 

viabilidade);  

f. solução técnica para os diversos sistemas:  

- estrutura concreto – descritivo;  
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- estrutura metálica – descritivo;  

- elétricas, de dados e telefone – descritivo;  

- hidrossanitárias – descritivo;  

- tratamento de água, esgoto e resíduos, quando couber e necessário - 

descritivo;  

- águas pluviais/drenagem – descritivo;  

- combate ao incêndio – descritivo;  

- instalações especiais (fibra ótica etc.) – descritivo;  

- circuito fechado de monitoramento (CFTV) e automação – descritivo;  

- ar-condicionado – descritivo;  

- ventilação e exaustão mecânica – descritivo;  

g. solução técnica para a coleta, acondicionamento, transporte e destinação 

final dos resíduos sólidos e dos RSS – descritivo. (observar o disposto na Resolução 

Colegiada - RDC nº 306, de 2004, da ANVISA, na Resolução nº 358, de 2005, da 

CONAMA, e em outros instrumentos legais que regulam o assunto oriundas da 

CNEN e dos Órgãos de Vigilância Sanitária, de Meio Ambiente e de Limpeza Urbana 

do DF);  

h. identificação dos problemas ambientais ou do passivo ambiental existentes 

no futuro terreno a ser utilizado, e definição das ações a serem tomadas, 

apresentados por meio de um estudo e projeto ambiental; contendo as ações, 

medidas de mitigação dos impactos ambientais e os programas ambientais, inclusive 

custos, necessários nas fases de implantação (construção) e operação do novo 

HGeS; e  

i) identificação de todas as licenças e autorizações necessárias para a 

implantação do empreendimento, detalhando os custos, as responsabilidades e os 

órgãos envolvidos.  
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4.3.4 Conservação de Energia e Eficiência Energética  

 

4.3.4.1 O projeto deverá atender o processo de obtenção da Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia (ENCE) para edificações públicas federais. Com a 

publicação da Instrução normativa (IN) Nº 02, de 04 de junho de 2014 do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) que “dispõe sobre regras para a 

aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e o uso da Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações 

públicas federais”. 

  

4.3.4.2 Atentar quanto à eficiência energética por meio do método prescritivo do 

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de 

Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) (Portaria INMETRO nº 372 de 

17 de setembro de 2010, alterada pelas Portarias Complementares INMETRO nº 17 

de 16 de janeiro de 2012, nº 299, de 19 de junho de 2013 e nº 126, de 19 de março 

de 2014.  

 

4.3.5 Manutenção Predial  

 

A Manutenção Predial (operação predial, equipamentos, sistemas, peças, 

componentes e outros) abrange:  

a. civil – piso/parede/teto – forros, fachadas, marcenaria, revestimentos, 

comunicação visual, etc.; 

b. elétrica (subestação, redes elétricas e alta e baixa tensão);  

c. gases medicinais (todos – oxigênio, ar comprimido, oxigênio nitroso etc.);  

d. eletrônica, automação, monitoramento de grandezas elétricas e supervisão 

predial;  

e. Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas – SPDA;  
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f. Sistemas de Combate a Incêndio, equipamentos fixos e equipamentos 

portáteis;  

g. Grupo moto Gerador, acessórios de comando e painéis de automação 

(sistemas de segurança);  

h. sistema de controle de ponto eletrônico (relógio), chamada de enfermagem, 

sonorização e avisos, antenas, CFTV, controle de acesso – catracas e portas;  

i. hidráulica, reservatórios de água, instalações de água fria / quente, sistemas 

de combate ao incêndio, sistemas de passagem de águas pluviais etc.;  

j. instalações fluido-mecânicas – gases medicinais, ar comprimido, vácuo, 

recalques etc.;  

k. instalações e acessórios de sistemas de aquecimento de fluidos – boilers, 

solar;  

l. operação, manutenção e controle de Estação de Tratamento dos Efluentes 

(ETE);  

m. operação e tratamento de esgotos sanitários hospitalares (observar ás 

normas);  

n. sistemas para reserva e aproveitamento de águas de chuva; e  

o. operação de lixos hospitalares e resíduos. 

 

4.3.6 Conforto Ambiental 

 

O Conforto Ambiental (operação predial, equipamentos, sistemas, peças, 

componentes e outros) abrange:  

a. rede de frio;  

b. central de água gelada e os periféricos (torres; fancoils; controles; 

automatismo);  

c. sistemas de isolamento de climatização (selfs, splits; ar de janela);  

d. rede de dutos e filtros;  



139 
 

 

e. exaustores e coifas;  

f. tratamento químico de águas de condensação e gelada; e  

g. sistemas compatibilizados com as Normas/Regulamentos da Saúde.  

 

4.3.7 Generalidades  

 

4.3.7.1 O EAE servirá como subsídio e elemento de consulta para as fases 

posteriores da modelagem. 

 

4.3.7.2 A elaboração dos estudos, planos e projetos deverá contemplar soluções 

técnicas que melhor atendam às políticas e diretrizes do MD, do Cmdo Ex, do DGP e 

da DSau. 

 

4.3.7.3 Deverá ser observado o previsto no Regulamento Técnico destinado ao 

planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos 

de estabelecimentos assistenciais de saúde, aprovado pela RDC ANVISA nº 50, de 

21 de fevereiro de 2002 (alterada pela RDC ANVISA nº 51/2011) e demais 

dispositivos legais de outros órgãos que regulam o assunto, principalmente do MS, 

do Ministério de Previdência Social (MPS), do Ministério da Educação (MEC), do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Ministério do Turismo (MTur)/Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação 

e Comunicações (MCTIC)/Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Conselho Federal de 

Medicina (CFM).  

 

4.3.7.3.1 No tocante à ABNT deverão ser observadas, além de outras que se façam 

necessárias, as seguintes Normas, que deverão ser adotadas como 

complementares ao Regulamento Técnico aprovado pela RDC ANVISA nº 50, de 

2002, alterada pela RDC ANVISA nº 51/2011: 
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- NBR 5261 - Símbolos gráficos de eletricidade - Princípios gerais para 

desenho de símbolos gráficos;  

- NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura;  

- NBR 7191 - Execução de desenhos para obras de concreto simples ou 

armado;  

- NBR 7808 - Símbolos gráficos para projetos de estruturas;  

- NBR 13532 - Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura;  

- NBR 14100 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projetos; e  

- NBR 14611 - Desenho técnico - Representação simplificada em estruturas 

metálicas.  

 

4.3.7.3.2 A ANVISA, no seu sítio, relaciona os seguintes regulamentos técnicos, 

portarias e resoluções elaboradas pelo MS e pela ANVISA, pertinentes à elaboração 

e análise de projetos de edifícios de saúde:  

- Resolução - RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;  

- Resolução - RDC ANVISA nº 51, de 2011, que altera a RDC nº 50, de 2002, 

e define que todos os projetos de arquitetura de estabelecimentos de saúde públicos 

e privados devem ser avaliados e aprovados pelas vigilâncias sanitárias estaduais 

ou municipais previamente ao início da obra a que se referem os projetos;  

- Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, que apresenta orientação 

técnica revisada contendo padrões referenciais de qualidade de ar interior em 

ambientes de uso público e coletivo, climatizados artificialmente (a Resolução 

recomenda o índice máximo de poluentes de contaminação biológica e química, 

além de parâmetros físicos do ar interior e a resolução prevê ainda métodos 

analíticos e recomendações para controle e correção, caso os padrões de ar forem 

considerados regulares ou ruins);  

- Resolução - RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002, que retificou a 

Resolução - RDC nº 50, de 2002; e 
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- Resolução - RDC nº 50, de 2002 (alterada pela Resolução - RDC nº 51, de 

2011, e atualizada pela Resolução - RDC nº 307, de 2002) – substitui a Portaria MS 

nº 1.884, de 1994, e dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde.  

 

4.3.7.3.3 A ANVISA apresenta, também, no seu sítio, orientação aos interessados, 

observando, ainda, que os textos apresentam uma discussão sobre diversos 

critérios que devem ser considerados nos projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde e que esses critérios podem muitas vezes ser conflitantes 

entre si, e cabe ao arquiteto/planejador avaliar aqueles mais adequados a sua 

situação. Os documentos são os abaixo listados:  

- Arquitetura na Prevenção de Infecção Hospitalar;  

- Condições Ambientais de Leitura Visual;  

- Condições de Segurança Contra Incêndio;  

- Instalações Prediais Ordinárias e Especiais;  

- Manual de Segurança no Ambiente Hospitalar;  

- Manutenção Incorporada a Arquitetura Hospitalar;  

- O Custo das Decisões Arquitetônicas no Projeto de Hospitais;  

- Aspectos jurídicos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 306, de 

2004, da ANVISA sobre Resíduos de Serviços de Saúde (trata, também da 

Resolução CONAMA nº 358, de 2005, que padroniza e regulamenta os resíduos dos 

serviços de saúde - RSS);  

- Sistemas de Controle das Condições Ambientais de Conforto;  

- Sistemas Construtivos na Programação Arquitetônica de Edifícios de Saúde, 

e 

- Sistema de Combate à Incêndio.  
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4.3.7.3.4. Gerenciamento de Tecnologias de Saúde em Estabelecimentos de Saúde 

 

Deverá ser observado o constante da Resolução nº 2, de 2010, da ANVISA, 

que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos 

de saúde, com o objetivo de estabelecer os critérios mínimos, a serem seguidos 

pelos estabelecimentos de saúde, para o gerenciamento de tecnologias em saúde 

utilizadas na prestação de serviços de saúde, de modo a garantir a sua 

rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que couber, 

desempenho, desde a entrada no estabelecimento de saúde até seu destino final, 

incluindo o planejamento dos recursos físicos, materiais e humanos, bem como, da 

capacitação dos profissionais envolvidos no processo destes. 

 

4.3.7.3.5. Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 

Saúde  

 

Deverá ser observado o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 

nº. 63, de 2011, da ANVISA e em outros instrumentos legais que regulam o assunto.  

 

4.3.7.4 As premissas aqui estabelecidas servem de parâmetro, mas a modeladora 

poderá propor ou sugerir mudanças, que serão submetidas à aprovação do OGP.  

 

4.3.7.5 O EAE deverá estar concluído em até 90 (noventa) dias da data de 

autorização para apresentação do projeto. 

 

6.4. Avaliação da Tecnologia de Informações (ATI)  

 

O papel da TI na atividade operacional do Complexo de Saúde deve ser o de 

organizar, recuperar e utilizar dados para melhorar o processo de tomada de 

decisão dos profissionais de saúde, reduzir custos operacionais, servir de base para 

o alinhamento do corpo clínico devido à mobilidade, flexibilidade, personalização, 
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dinamismo e imediatismo que traz, melhorar o desempenho do profissional de 

saúde, aprimorar a qualidade do atendimento ao paciente, melhorar a eficiência na 

gestão do Complexo de Saúde e buscar o uso inteligente das informações 

disponíveis.  

Outros benefícios do uso da TI são:  

- aumento da qualidade dos tratamentos e eficiência dos serviços de saúde;  

- redução dos custos de operação de serviços a clientes;  

- redução dos custos administrativos; e  

- abertura de possibilidades para novas formas de tratamento.  

 

4.4.1. Obrigações da SPE no tocante à TI no âmbito do projeto  

 

4.4.1.1. Constitui obrigação da SPE fornecer uma solução de TI, incluindo tudo o 

que for necessário para tanto, (estruturas e equipamentos necessários, softwares e 

hardwares, para a operação informatizada do Complexo de Saúde), 

compreendendo, no mínimo, as seguintes funcionalidades:  

- abrangência das funcionalidades necessárias à prestação dos serviços 

assistenciais e não assistenciais;  

- inclusão de mecanismo de monitoramento, inclusive do nível de aderência 

da solução de TI, e de aferição automática do desempenho do Parceiro Privado na 

prestação dos serviços, em relação aos Indicadores de Desempenho do Contrato, 

devendo este mecanismo garantir ao Poder Concedente confiança e credibilidade na 

Avaliação de Desempenho do Parceiro Privado;  

- sistema de atendimento ao usuário e registro de queixas, reclamações e 

sugestões;  

- acesso online para o Parceiro Privado e o Poder Concedente;  

- Backup periódico das informações salvas no sistema e envio dos dados ao 

Poder Concedente, para armazenagem; e  

- customização e parametrização da solução de TI. 
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4.4.1.2. Na implantação da solução de TI, a SPE deverá garantir a participação do 

Poder Concedente no desenvolvimento e modelagem da solução a ser 

implementada, de modo a garantir a funcionalidade e acessibilidade desejadas ao 

mecanismo de TI.  

 

4.4.1.3. As soluções de TI deverão ser atualizadas sem ônus para o Poder 

Concedente, observada a legislação vigente, devendo estar parametrizadas para 

atender exigências eventualmente existentes de qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal ou Distrital aplicável ao tema.  

 

4.4.1.4. A prestação adequada dos serviços relacionados à operação e manutenção, 

inclusive substituição de peças e equipamentos, da solução de TI conferida ao 

Complexo de Saúde, será responsabilidade da SPE.  

 

4.4.1.5. Os equipamentos utilizados na solução de TI deverão durante todo o Prazo 

da Concessão ser atualizados com todos os aplicativos necessários à operação 

informatizada do Complexo de Saúde, de acordo com a evolução tecnológica. 

 

4.4.1.6. Os equipamentos corporativos utilizados na solução de TI, bem como os 

que forem destinados aos usuários deverão ser renovados pela SPE periodicamente 

e disponibilizados com as configurações atualizadas. 

 

4.4.1.7. a SPE deverá garantir que o parâmetro LAN availability para a rede local 

(LAN), possibilite conectividade e integração dos sistemas corporativos, em especial 

aqueles de missão crítica.  

 

4.4.1.8. A SPE deverá prestar, direta ou indiretamente, todo o apoio e os serviços 

para capacitação das equipes do Poder Concedente na utilização da solução de TI.  
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4.4.1.9. Ao final do Prazo da Concessão ou em qualquer hipótese de extinção do 

Contrato, a SPE deverá garantir ao Poder Concedente a propriedade do software, 

hardware e demais equipamentos e/ou das licenças necessárias para utilização 

gratuita da solução de TI e demais sistemas computacionais para consulta às bases 

de dados. Além disso, a SPE deverá fornecer todo o conteúdo armazenado em 

banco de dados, bem como os modelos de dados pertinentes, de modo que o 

legado armazenado possa ser transferido para outros sistemas computacionais.  

 

4.4.1.10. A SPE deverá manter cópias de segurança de todos os dados em um 

ambiente seguro e protegido, de modo a garantir a continuidade da operação do 

Complexo de Saúde, na eventualidade de sinistros de qualquer natureza.  

 

4.4.1.11. Caso a SPE, por qualquer razão, venha a substituir o prestador de serviços 

de TI no âmbito desta Concessão Administrativa, deverá garantir que o prestador a 

ser substituído disponibilizará, sem que qualquer ônus possa ser carreado ao Poder 

Concedente, os sistemas computacionais para consulta às bases de dados. O 

prestador de serviços a ser substituído deverá se comprometer ainda a fornecer todo 

o conteúdo armazenado em banco de dados, em padrão compatível, com dados 

identificados e não cifrados, bem como os modelos de dados e de entidades de 

relacionamento pertinentes, de modo que o legado armazenado possa ser 

transferido para outros sistemas computacionais, de outros prestadores de serviços 

de TI.  

 

4.4.2. Sistema de Informações (SI)  

 

O SI deve abranger todos os processos relativos ao atendimento hospitalar 

tais como: prontuário eletrônico, controle de movimentação de pacientes, cálculo de 

diárias por pacientes automatizado, prescrição médica e de enfermagem, central de 

controle de infecção hospitalar, livro de ocorrências e intercorrências 

clínicas/operacionais, dispensação eletrônica automatizada e com certificação por 

código de barras, administração dos estoques com capacidade de rastreamento por 
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lote de medicamentos e/ou materiais, planejamento e operação de compras com 

controle orçamentário, análise de demanda dos medicamentos, sazonalidade, picos 

e surtos de vírus gripais etc.  

O SI deve permitir a combinação de todas as funcionalidades de um 

prontuário eletrônico com as ferramentas de análise estatística para propiciar um 

ambiente completo de atendimento e análises epidemiológicas sobre os 

beneficiários/usuários monitorados.  

 

4.4.2.1. O SI deve interagir com os sistemas atualmente empregados pelo Sistema 

de Saúde do Exército, permitindo a captação de informações já cadastradas, bem 

como transferir informações captadas.  

 

4.4.2.2. O SI deve primar pela Gestão Inteligente das Atividades, permitindo:  

a. controle eficiente de custos e resultados;  

b. melhoria na qualidade do atendimento ao cliente;  

c. gestão da informação: geração de informações seguras, instantâneas e 

integradas; 

d. alto nível de interoperabilidade, integração com outros sistemas, 

minimização de custos;  

e. otimização de práticas assistenciais médico-hospitalar-odontológicas;  

f. atendimento personalizado – Prontuário Eletrônico; e  

g. banco de dados – histórico de atendimentos/pacientes.  

 

4.4.3. Soluções de TI  

 

As soluções de TI médico-hospitalar-odontológicas devem atender, dentre outras, 

necessidades como:  

a. transporte de informações digitais de maneira rápida e segura;  
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b. acesso às informações médico-hospitalar-odontológicas e administrativas 

através da rede;  

c. infraestrutura de rede para suportar o Sistema de Gestão Hospitalar;  

d. sistema de rastreamento para permitir o controle apurado da gestão 

hospitalar, requisito para certificações do setor;  

e. infraestrutura de rede para suportar equipamentos eletromédicos de apoio 

à vida;  

f. Rede Wireless Indoor para permitir mobilidade ao corpo médico e 

enfermeiras em áreas de difícil acesso, tais como: salas de UTI, salas Semi-

Intensivas, Centro Cirúrgico e de Internação;  

g. infraestrutura de rede para o tráfego de Imagens Digitais (PACS);  

h. Rede Wireless Outdoor para permitir conexões com conveniados, outras 

instalações de saúde do Exército Brasileiro e até outros Hospitais de excelência;  

i. sistemas de armazenamento (Storage) de dados "Long term" e "Short term";  

j. solução de Redes Virtuais Privativas (VPN) permitindo o acesso externo 

seguro às informações pela comunidade médica;  

k. soluções completas de segurança da informação, incluindo equipamentos, 

softwares e procedimentos baseados em normas internacionais (ISO 17799/ 

BS7799);  

l. soluções de Redes Personalizadas por Usuário (UPN), garantindo uma 

perfeita customização dos direitos de acesso dos usuários de acordo com o seu 

perfil;  

m. recursos de telemedicina como Second Opinion, e-learning, utilizando 

MultiCast e Vídeo sobre Internet Protocol (IP);  

n. servidores de alta performance;  

o. sistemas de gerenciamento de rede;  

p. controle e domínio das especificidades do setor;  

q. parte clínica;  

r. procedimentos cirúrgicos;  
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s. rotatividade de leitos;  

t. controle de custos por paciente;  

u. prontuário eletrônico;  

v. administração dos estoques;  

w. controle de estoques de medicamentos;  

x. pronto atendimento/ambulatório;  

y. centro cirúrgico;  

z. radiologia e imagem;  

aa. laboratório clínico;  

ab. higienização e manutenção;  

ac. UTI planejamento/operação de compras;  

ad. padronização dos processos de atendimento;  

ae. monitoramento dos processos de atendimento; e  

af. indicadores de desempenho.  

 

4.4.4. Gestão do Atendimento aos beneficiários 

 

Deve desenvolver, adaptar, manter e disponibilizar sistemas de informação 

para a gestão de atendimento, tais como:  

a. central de agendamento;  

b. controle de recepção;  

c. ambulatório;  

d. classificação de risco;  

e. urgência e emergência;  

f. gestão de fluxo;  

g. internação;  
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h. internação domiciliar (Home Care);  

i. centro cirúrgico e obstétrico; e  

j. posto de enfermagem.  

 

4.4.5. Gestão Administrativa – Financeiro:  

 

Deverá comportar:  

a. sistema de contabilidade;  

b. sistema de folha de pagamento;  

c. sistemas de contas a receber;  

d. sistemas de contas a pagar;  

e. sistemas de faturamento;  

f. sistemas de controle de ativos;  

g. sistemas de controle dos passivos;  

h. controle dos fornecedores;  

i. sistemas de controle de materiais e logística;  

j. sistemas de controle de receitas acessórias;  

k. sistemas de gestão – tributos;  

l. bancos, cartões etc.;  

m. outros.  

 

4.4.6. Benefícios esperados  

 

Os benefícios esperados são:  

a. acesso às informações de forma consistente, em tempo real, detectando de 

maneira antecipada possíveis problemas;  
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b. facilidade no cumprimento das metas qualitativas e quantitativas 

estipuladas para a SPE;  

c. exploração da capacidade máxima instalada no Complexo de Saúde, antes 

de analisar qualquer novo investimento;  

d. padronização para a busca de eficiência nos processos;  

e. solução única para as áreas médico-hospitalar-odontológicas, clínica-

assistencial, financeira, apoio e estratégica;  

f. busca de redução de custos de procedimentos e serviços, sem interferência 

na qualidade do atendimento;  

g. disponibilização de informações que sirvam para sustentação de qualquer 

auditoria dos órgãos certificadores – ONA, Joint Commission, NIAHO, ISO e 

Accreditation Canadá;  

h. busca da otimização e controle de custos com TI, eliminando despesas 

com integração e aquisição de outros softwares;  

i. padronização e eficiência na gestão de contas médicas;  

j. segurança ao corpo clínico e garantia de qualidade na assistência ao 

paciente;  

k. controle absoluto entre procedimentos faturados, recebidos e glosados;  

l. gestão ótima de suprimentos, com redução de compras e volume de 

estoque, sua rastreabilidade; a sua dispensação e checagem por código de barras 

com controle de lote e validade; 

m. disponibilização do real custo de cada setor;  

n. detalhamento do custo por atendimento;  

o. conhecimento do custo por procedimento;  

p. geração de indicadores de produtividade;  

q. disponibilização de gráficos diversos;  

r. análise do resultado (receita/custo) por setor;  

s. informações geradas através de cargas;  
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t. integração com outras ferramentas para apurar receita e custos;  

u. relatórios diversos sobre margem de contribuição, custos, receitas;  

v. flexibilidade na definição do tipo de custeio a ser adotado;  

w. facilidade e flexibilidade na geração das informações; e  

x. facilidade nas análises sobre investimentos. 

 

4.4.7. Especialidades/Serviços  

 

Deverá contemplar as seguintes especialidades/serviços:  

a. ambulatório de especialidades;  

b. LAC;  

c. assistência farmacêutica;  

d. atenção domiciliar;  

e. pronto atendimento;  

f. centro(s) de diagnóstico;  

g. centros de apoio ao diagnóstico; e  

h. complexo regulador etc.  

 

4.4.8. Deve ser levado em consideração nos estudos da modelagem a possibilidade 

do armazenamento de dados do Sistema de Gestão Hospitalar da SPE em 

servidores do Cmdo Ex.  

 

4.4.9. A inserção dos atuais prontuários dos beneficiários do SSEx existentes no 

HGeS, elaborados manualmente, no Sistema de Gestão Hospitalar deverá ser 

objeto da modelagem.  

 



152 
 

 

4.4.10. O SI empregado pela SPE no novo HGeS poderá ser expandido para outras 

OMS do Cmdo Ex. A possibilidade deve constar das minutas de Edital e de 

Contrato. A contratação, se assim decidida pelo Poder Concedente, será efetivada 

mediante Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. 

 

4.4.11. A ATI deverá estar consubstanciada em um Relatório de Avaliação da 

Tecnologia da Informação. 

 

4.4.12. A ATI deverá estar concluído em até 90 (noventa) dias da data acordada 

para início dos trabalhos. 

 

4.5. Estudo Socioambiental (ESA)  

 

4.5.1 Elaborar ESA, da área selecionada para a construção do novo HGeS, 

contemplando no mínimo os seguintes itens:  

a) avaliação dos impactos ambientais das obras e serviços associados à 

implantação e operação do projeto, fazendo-se, ainda, uma estimativa dos 

investimentos em compensações ambientais – esses investimentos deverão 

considerar, por exemplo, contenção dos eventuais impactos visuais, gasosos e 

sonoros e outros serviços que se façam necessários;  

b) identificação de áreas de proteção ambiental, áreas de preservação 

permanente e ambientalmente sensíveis, com destaque para pontos críticos e 

principais riscos ambientais;  

c) atendimento das diretrizes dos órgãos ambientais competentes, no que 

couber, para elaboração de estudo de impacto ambiental (área do novo HGeS), 

sendo que a elaboração de todos os estudos e projetos ambientais ficará a cargo da 

futura Concessionária do projeto, em todas as fases do empreendimento; e  

d) diretrizes para a conformidade ambiental do empreendimento, incluindo 

todas as ações necessárias ao licenciamento ambiental, conforme preconiza a 
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legislação ambiental federal, no que couber, com destaque para a Lei Complementar 

nº 140/2011.  

 

Deve-se destacar que todas as ações e despesas necessárias para a 

emissão da totalidade das licenças e autorizações ambientais ficarão a cargo da 

SPE.  

 

4.5.2 O ESA deverá estar consubstanciado em Relatório de Avaliação 

Socioambiental e nas Diretrizes para a conformidade ambiental do projeto, o qual 

deverá apontar as medidas e soluções de caráter social e ambiental necessárias à 

implantação do projeto, inclusive com indicação das licenças e autorizações 

ambientais exigidas, das diretrizes para sua obtenção, dos órgãos ambientais 

responsáveis e de quaisquer outros estudos técnicos e ambientais pertinentes e 

custos respectivos.  

 

4.5.3 O ESA deverá estar concluído em até 120 (cento e vinte) dias da data 

acordada para início dos trabalhos. 

 

4.6. Avaliação Econômica (AEC) 

 

4.6.1. A AEC tem por objetivo avaliar os benefícios socioeconômicos decorrentes da 

implantação de um projeto por meio de PPP, diante da execução tradicional pelo 

setor público.  

 

4.6.2. A AEC deverá avaliar os impactos quantitativos e qualitativos decorrentes 

dessa opção, utilizando-se a metodologia de Value for Money (VFM), que deverá 

contemplar:  

- a comparação dos custos de execução das obras, operação e manutenção 

dos serviços pelo setor público com os do setor privado; e  
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- a análise dos ganhos de eficiência impostos pela participação privada e pelo 

próprio mecanismo da PPP.  

 

4.6.3. A AEC deve contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos:  

a) conversão dos custos de mercado associados ao projeto e identificados em 

custos econômicos, evidenciados a valor presente;  

b) conversão das receitas em valores econômicos;  

c) avaliação das externalidades positivas e negativas associadas ao projeto, 

as quais devem, sempre que possível, ser mensuradas e abranger, entre outros, o 

impacto do projeto na região de implantação do empreendimento; e 

d) avaliação do custo de oportunidade do poder público (taxa de desconto 

social).  

 

4.6.4. A AEC deve prever que todas as despesas com as avaliações imobiliárias, se 

necessárias, fiquem a cargo da empresa vencedora da licitação.  

 

4.6.5. A AEC deverá estar consubstanciada em Relatório de Avaliação Econômica, o 

qual deve vir acompanhado de planilha eletrônica, com fórmulas, que considerem 

todos os custos e benefícios econômicos e sociais associados ao projeto.  

 

4.6.6. A AEC deverá estar concluída em até 150 (cento e cinquenta) dias da data 

acordada para início dos trabalhos. 

 

4.7. Plano de Negócios (PNE) e Avaliação Financeira (AFI)  

 

4.7.1. Elaborar o PNE e a AFI do projeto, contemplando no mínimo os seguintes 

itens:  

a) modelo de gestão operacional, com a definição da abrangência das 

atividades e serviços que deverão ficar a cargo da futura Concessionária;  
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b) consolidação de custos dos investimentos com equipagem, manutenção, 

administração, despesas administrativas, dos custos com medidas mitigadoras e 

compensatórias de caráter ambiental, associadas ao projeto, identificadas no EAE e 

no ESA;  

c) avaliação do custo de capital próprio do investidor e de terceiros, com base 

em metodologia de finanças amplamente aceitas, e outras premissas financeiras 

necessárias à avaliação do projeto;  

d) elaboração dos mecanismos de pagamento com base na análise do 

desempenho do parceiro privado, considerando a previsão orçamentária para 

desenvolvimento do projeto, o prazo de duração do contrato e o regime tributário 

aplicável aos investimentos e receita da concessionária;  

e) elaboração da matriz de risco do projeto com a identificação dos riscos 

associados ao empreendimento, comparáveis a capacidade das partes em suportá-

los (Poder Concedente ou SPE) e das medidas de mitigação; e  

f) indicação dos principais riscos associados ao projeto, por meio de análise 

de sensibilidade ou outra metodologia compatível;  

g) avaliação quanto à possibilidade de obtenção de receitas acessórias, 

alternativas, complementares ou de projetos associados, devendo ser analisadas, 

entre outras:  

- a possibilidade de exploração da capacidade funcional dos 

equipamentos médico-hospitalar-odontológicos e das instalações dos novos 

Complexos de Saúde, não empregadas em sua plenitude;  

- serviços que agreguem valor ao projeto (bancos, livrarias/revistarias, 

correios, lojas de conveniências, restaurantes, lanchonetes, salas para internet, 

salas para os acompanhantes, salas de projeção, estacionamentos, espaços 

publicitários, lavanderias, farmácias, barbearia/salões de beleza, hotel, ótica, 

auditório, serviço de transporte de paciente da residência ao hospital e vice-versa, 

serviços funerários, serviços de tanatopraxia e embalsamamento etc.); e  

- as regras de compartilhamento da receita obtida pela SPE com o 

poder concedente, por meio de redução do valor da Contraprestação Mensal;  
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h) a possibilidade da realização de aportes em favor da SPE, durante a 

execução do contrato de concessão, em valores projetados pelo OGP; e 

i) a possibilidade da disponibilização e entrega do projeto por etapas 

(pagamento da contraprestação por fruição). 

 

4.7.2. O PNE, que tem por finalidade de estabelecer as diretrizes operacionais do 

projeto, deve ser constituído, no mínimo, pelo:  

- Caderno de Encargos;  

- Governança Corporativa;  

- Procedimento de Aquisição;  

- Plano de Qualidade; e  

- Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD).  

 

4.7.2.1. O Caderno de encargos tem por objetivo especificar os serviços da PPP e 

definir as obrigações e responsabilidades da concessionária. Os serviços deverão 

ter seus escopos bem definidos, os requisitos operacionais e de qualidade 

detalhados e a relação das normas técnicas aplicáveis para servirem de referência 

para a concessionária. No tocante às obrigações e responsabilidades da 

concessionária, o caderno de encargos definirá quais as boas práticas a serem 

adotadas para o bom acompanhamento e controle nas fases de implantação, 

operação e encerramento do projeto, destacando a elaboração de Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) e os planos de vistoria, inspeção e reparos para os 

serviços.  

 

4.7.2.2. A Governança Corporativa tem intuito de definir, de modo claro e objetivo, a 

estrutura das relações existentes entre os diversos interessados envolvidos no 

âmbito do poder concedente e da concessionária, tendo por base os processos, 

orientações e atividades desenvolvidas na Instituição. Deverão ser apresentadas as 

diversas Comissões que constituem a Governança, com a finalidade de:  
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- planejar o início das operações dos serviços e coordenar a elaboração dos 

procedimentos, relatórios, planos, regras, processos operacionais, métodos e fluxos 

da gestão da PPP;  

- fiscalizar o contrato administrativo na fase de operacionalização da PPP;  

- realizar as atividades de auditoria;  

- solucionar eventuais divergências e controvérsias; e  

- acompanhar a execução e executar o recebimento das entregas de projetos, 

obras, instalações, mobiliário, equipamentos e materiais permanentes objeto da 

PPP.  

 

4.7.2.3. O Procedimento de Aquisição tem a finalidade de regular o processo de 

aquisição de mobiliário, equipamento e material permanente do Complexo. Qualquer 

aquisição, no início ou durante a operação, de novos equipamentos, mobiliário e 

material permanente deve seguir as etapas apresentadas no Procedimento de 

Aquisição e será devidamente registrada em ferramenta de controle de gestão da 

PPP. Dentre as etapas destacam-se a elaboração do caderno de especificação dos 

materiais e o caderno de aceitação que especificará as quantidades, localizações, 

manuais e atestados técnicos dos equipamentos. O caderno de aceitação deverá 

conter, ainda, o Plano de Manutenção e o Programa de Treinamento de Pessoal.  

 

4.7.2.4. O Plano de Qualidade definirá as metas, as tarefas e as responsabilidades 

para a implantação das medidas que deverão contribuir para a melhoria contínua 

dos serviços da PPP, devendo fomentar a cultura de autoavaliação e avaliação 

permanente.  

Os indicadores de qualidade farão parte da informação a ser disponibilizada 

aos funcionários para incentivar a sua implicação na melhoria contínua. O Plano 

será revisto periodicamente para se adaptar aos novos cenários temporais nos 

termos previstos no contrato e, no mínimo, deverá ser realizada uma revisão anual 

dos seus objetivos e indicadores e uma revisão do seu conteúdo global, nos 5 

(cinco) anos seguintes à sua aprovação inicial.  
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O Plano de Qualidade deverá ser aprovado pelo Poder Concedente e incluirá, 

em qualquer caso, os objetivos, ações, indicadores e níveis de cumprimento 

estabelecidos de forma periódica.  

O Poder Concedente poderá realizar as revisões, avaliações e auditorias que 

considere oportunas para verificar a realização efetiva do Plano. 

 

4.7.2.5. O SMD definirá as regras para medição e cálculo do Índice de Desempenho 

(ID), o que permite ao Poder Concedente avaliar os serviços prestados pela SPE.  

O ID terá a função de garantir a equivalência entre os serviços efetivamente 

prestados e as expectativas mínimas do Poder Concedente, servindo como 

balizador para a composição final da remuneração, já que promoverá o ajuste do 

valor da contraprestação mensal da Concessionária, que será diretamente 

proporcional ao resultado apurado do ID.  

Deverão ser propostos os níveis que comporão o ID, bem como o seu 

desdobramento em indicadores de desempenho (IDE), que poderão ser de vários 

tipos, de acordo com as características do projeto, tais como: Índices de Qualidade, 

de Satisfação, de Conformidade e de Entrega. 

Os IDE deverão ser descritos e justificados, de forma a evitar redundância ou 

irrelevância, com o objetivo de avaliar o desempenho dos serviços prestados. 

Para cada indicador de desempenho são atribuídos parâmetros para sua 

mensuração:  

- frequência de monitoramento: indicação do período de tempo em que o 

indicador de desempenho é monitorado (por exemplo: diária, semanal, mensal, 

semestral etc.);  

- método de monitoramento: indicação de como e por quem o monitoramento 

é realizado (por exemplo: pesquisas de satisfação dos usuários, verificação, vistoria, 

inspeção e identificação in loco etc.); e  

- notas de desempenho: valor ou faixa de valores na qual se considera que o 

serviço esteja sendo atendido, que esteja sendo atendido de forma parcial ou que 

não esteja sendo atendido de acordo com as características do projeto. 
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O Relatório de Desempenho Operacional (RDO) será confeccionado 

mensalmente pela concessionária e deve conter, no mínimo:  

- informações analíticas sobre o cálculo dos indicadores;  

- histórico detalhado de cada indicador e o detalhamento de todas as 

medições realizadas no período de 90 (sessenta) dias; e  

- detalhamento das falhas registradas no período, ações implantadas para 

tratamento das falhas, lições aprendidas e ações de melhoria implantadas.  

 

4.7.2.6. O Verificador Independente será escolhido pelo Cmdo Ex e contratado, sob 

o regime jurídico privado, pela Concessionária, a quem competirá arcar, 

integralmente, com os respectivos custos de contratação. 

 

4.7.3. A AFI visa subsidiar o Poder Concedente na definição do valor da 

contraprestação teto da licitação, bem como do valor estimado do contrato.  

 

4.7.3.1. A AFI do projeto contemplará, no mínimo, os seguintes itens:  

- introdução abordando o modelo de gestão, com a definição da abrangência 

das atividades e serviços que deverão ficar a cargo da futura concessionária.  

- consolidação dos custos dos investimentos, de reinvestimentos, de 

manutenção, de operação, de despesas administrativas, seguros, garantias e dos 

custos das medidas mitigadoras e compensatórias de caráter social e ambiental 

associados ao projeto e identificados no EAE e ESA;  

- avaliação do custo de capital próprio do investidor e de terceiros, com base 

em metodologia de finanças corporativa amplamente aceita e outras premissas 

financeiras necessárias à avaliação do projeto;  

- elaboração da matriz de risco do projeto, com a identificação dos riscos 

associados ao empreendimento, das partes que deverão suportá-los e das medidas 

de mitigação;  

- avaliação dos principais riscos associados ao projeto, por meio de análise de 

sensibilidade ou outra metodologia compatível. 
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4.7.3.2. A AFI deverá propor e justificar a duração da concessão, dentro do horizonte 

mínimo de 5 anos e máximo de 35 anos, de forma a permitir a solução ótima, que 

leve em consideração prazo para construção e amortização dos investimentos 

previstos, curva de obsolescência das tecnologias utilizadas na operação e o 

interesse do Cmdo Exército.  

 

4.7.3.3. A AFI deverá conter uma planilha eletrônica, com fórmulas, que considerem 

todos os custos, despesas, receitas e retorno financeiros associados ao projeto e 

que permita seu uso como ferramenta de análise e simulação para o 

desenvolvimento da modelagem de concessão, com conclusão quanto a seu 

impacto nos agentes públicos e privados. 

 

4.7.3.4. A(s) planilha(s) de avaliação financeira, contendo todos os dados utilizados, 

de modo a permitir a rastreabilidade dos dados e recálculo dos resultados, 

deverá(ão) conter, pelo menos, os seguintes itens:  

- premissas macroeconômicas relevantes para o modelo financeiro, contendo, 

entre outros itens, as taxas de juros reais e nominais utilizadas nas premissas de 

financiamentos e a(s) taxa(s) de inflação estimada(s) para inflacionar ou deflacionar 

os diversos itens da avaliação financeira;  

- demonstração de resultados padronizada, em modelo contábil de acordo 

com a legislação brasileira, contendo, no mínimo, as contas de receita bruta, 

impostos sobre vendas, receita líquida, custo dos produtos ou serviços vendidos, 

lucro bruto, despesas administrativas, despesas comerciais, outros despesas 

operacionais, lucro operacional, lucros antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização, receitas financeiras, despesas financeiras, juros sobre o capital próprio, 

lucro antes de impostos sobre o lucro (LAIR), Imposto de Renda (LAIR), 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), lucro líquido e dividendos 

distribuídos;  

- balanço padronizado, destacando, pelo menos, as principais contas do ativo 

(caixa, estoques, clientes e imobilizado bruto e líquido, adições no imobilizado, 

depreciação anual e depreciação acumulada), passivo (fornecedores, salários, 
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impostos e financiamentos) e patrimônio líquido (capital social e lucros/prejuízos 

acumulados);  

- fluxo de caixa, que separe, no mínimo, as atividades operacionais, de 

investimento e financiamento e evidencie o capital de giro da operação, o fluxo de 

caixa do projeto e o fluxo de caixa livre da empresa após a atividade de 

financiamento; e  

- utilização do modelo de precificação de ativos financeiros para definição do 

retorno do acionista. 

 

4.7.3.5. A modeladora deverá orientar em que situação deverá haver uma 

reavaliação do Equilíbrio Econômico-Financeiro.  

 

4.7.4. O PNE e a AFI deverão estar consubstanciados no Plano de Negócios e no 

Relatório de Avaliação Financeira, o qual deve vir acompanhado de planilha 

eletrônica, com fórmulas, que considere todos os custos, despesas, receitas e 

retorno financeiro associado ao projeto e que permita seu uso como ferramenta de 

análise e simulação para o desenvolvimento da modelagem de concessão, com 

conclusão quanto a seu impacto em termos de participação dos agentes públicos e 

privados.  

 

4.7.5. O PNE e a AFI deverão estar concluídas em até 180 (cento e oitenta) dias da 

data acordada para início dos trabalhos. 

 

4.8. Modelagem Jurídica (MOJ) e Resumo Executivo (REX)  

 

4.8.1. O objetivo principal da MOJ é a elaboração da minuta do edital, do contrato e 

seus anexos de modo a contemplar a modelagem do projeto de PPP. Os estudos 

jurídicos deverão refletir todos os demais estudos da modelagem, fruto da interação 

entre eles na produção dos seus respectivos produtos. 
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4.8.2. A MOJ deverá retratar todos os aspectos jurídicos que envolvam o projeto; 

seus principais riscos; a melhor forma de mitigá-los; opiniões e pareceres jurídicos 

sobre dúvidas e aspectos específicos do projeto que forem necessários ao 

esclarecimento da equipe técnica; minutas de editais e de contratos; e assessoria e 

acompanhamento jurídico ao projeto desde a sua concepção até a efetiva contração. 

 

4.8.3. A MOJ deverá dar especial atenção à análise e ao levantamento dos riscos do 

projeto, procurando aperfeiçoar a redação dos textos jurídicos, de modo a obter uma 

descrição exaustiva dos riscos que o projeto está exposto - matriz de risco, 

produzida na modelagem econômico-financeira, que os identificou, descreveu suas 

consequências, estabeleceu suas medidas mitigadoras, bem como, por meio de 

critérios claros, os alocou.  

 

4.8.4. A MOJ deverá analisar as possíveis consequências e repercussões que 

poderão advir para o projeto, dotando os produtos de estabilidade e de imunidade, 

tanto quanto possível, de modo a evitar futuros questionamentos administrativos e 

judiciais.  

 

4.8.5. O edital deverá conter todas as condições e exigências, como também a 

descrição dos procedimentos processuais que sejam essenciais para a realização 

de licitação de contratos de PPP, em consonância com a legislação pertinente. 

 

4.8.6. O contrato deverá conter cláusulas que refletirão o equilíbrio da relação 

jurídica entre o parceiro público, o parceiro privado e o usuário indireto da concessão 

administrativa.  

 

4.8.7. A MOJ deverá analisar e prever, principalmente:  

- o modelo de garantias que ampararão o projeto;  

- os critérios de seleção de propostas;  
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- as diretrizes para a elaboração do projeto básico, se o seu desenvolvimento 

ficar a cargo do parceiro privado;  

- a qualificação e o exame das propostas técnicas, se for o caso;  

- os critérios de julgamento da licitação;  

- a forma de apresentação das propostas econômicas escritas e por lances 

em viva voz, se for o caso;  

- a possibilidade da fase de saneamento de falhas e complementação de 

informações das propostas dos licitantes;  

- as cláusulas contratuais que atendam a necessidade futura de modificação 

das especificações acordadas;  

- a distribuição de riscos adequada no contrato;  

- as penalidades contratuais;  

- o prazo do contrato e sua relação com a amortização dos investimentos;  

- as formas de remuneração e atualização dos valores contratuais;  

- a preservação da atualização dos serviços;  

- os casos de inadimplência do parceiro público;  

- os critérios de avaliação do desempenho do parceiro privado (anexo 

mensuração de desempenho);  

- as garantias de execução do contrato; 

- as receitas acessórias, alternativas, complementares ou de projetos 

associados, se for o caso, e as regras de compartilhamento da SPE com o Poder 

Concedente, por meio de redução do valor da contraprestação mensal;  

- o compartilhamento de ganhos decorrentes da queda do risco de crédito;  

- a vistoria dos bens reversíveis;  

- a atualização automática dos valores contratuais;  

- o direito de assunção de controle da SPE pelos financiadores; e  

- a aplicação da arbitragem.  
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4.8.8. Diante do exposto, a MOJ deverá contemplar, além dos aspectos acima, no 

mínimo, os seguintes itens:  

a) análise dos aspectos jurídicos e regulatórios pertinentes ao 

encaminhamento do projeto para fins de concessão administrativa, inclusive os 

relativos aos passos e cronograma de tarefas a serem cumpridas pelo órgão 

licitante;  

b) diretrizes para obtenção das licenças e autorizações necessárias à 

implantação do projeto;  

c) minutas de Edital e todos os Contratos, bem como seus respectivos anexos 

e apêndices que venham refletir a modelagem do projeto; e  

d) requisitos de constituição de SPE, de modo a garantir a segurança jurídica 

que assegure a modelagem e execução do projeto.  

 

4.8.9. Deverão ser acessórios às minutas de contratos, sem prejuízo de outros itens 

considerados relevantes, os seguintes anexos:  

a) Documentos e condições da Habilitação;  

b) Termo de Referência para elaboração dos Documentos de Pré-

Qualificação;  

c) Critérios de Pré-Qualificação das Licitantes;  

d) Termo de Referência para elaboração da Proposta Econômica;  

e) Termo de Referência para elaboração do Anteprojeto;  

f) Garantias da Proposta;  

g) Modelos de cartas e declarações;  

h) Minuta do Contrato de Concessão Administrativa;  

i) Caderno de Encargos da SPE;  

j) Sistema Governança do Complexo de Saúde;  

k) Mecanismo de Pagamento;  

l) Sistema de Mensuração do Desempenho;  
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m) Diretrizes ambientais;  

n) Levantamento planialtimétrico e geológico do terreno;  

o) Minuta do contrato de penhor de direitos creditórios; e  

p) Planilha de Custos.  

 

4.8.10. A MOJ deverá apresentar relatório sobre a necessidade de adequação da 

legislação vigente (federal, MD e Cmdo Ex) a fim de apontar os pontos conflitantes 

com o amparo necessário à implantação do projeto, propondo o teor das alterações 

necessárias para atendimento das necessidades do projeto. 

 

4.8.11. O REX é a parte mais importante do projeto, pois fornece uma visão geral do 

projeto. Seu principal objetivo é convencer o leitor da viabilidade do negócio. É a 

primeira coisa que os outros lerão e a última a ser escrita no âmbito do projeto. Deve 

ser atrativo e positivo para que o leitor possa se interessar e ler até o final. Escrito 

em português e inglês, é um resumo breve do projeto, parecido com um sumário, 

que contém as ideias principais dos produtos da modelagem e que deverá explicitar, 

de forma concisa, o projeto. 

 

4.8.12. O REX deve abordar, entre outros:  

- Justificativa;  

- Estudo Socioambiental;  

- Características do projeto: objeto, local e prazo de concessão, localização e 

arquitetura e engenharia;  

- Modelagem do Negócio: serviços da concessionária, serviços do poder 

concedente, governança e remuneração;  

- Contraprestação: estrutura da contraprestação, capital expenditure 

(CAPEX), operational expenditure (OPEX) e receitas acessórias;  
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- Mensuração de desempenho: composição do índice de desempenho, 

indicadores de desempenho, distribuição dos índices nos primeiros anos de 

contrato;  

- Avaliação econômica dos benefícios do projeto;  

- Modelagem Financeira;  

- Licitação: principais aspectos do procedimento licitatório, cronograma de 

atividades, condições para assinatura do contrato, contrato de concessão 

administrativa. 

 

4.8.13. A MOJ e o REX deverão estar consubstanciados em:  

- Relatório de análise dos aspectos jurídicos e regulatórios do projeto, 

acompanhado das minutas de Edital e de Contrato;  

- Relatório sobre a análise da legislação vigente com proposta de alteração 

dos tópicos conflitantes com a implantação do projeto; e  

- Resumo Executivo do projeto.  

 

6.8.14. A MOJ e o REX deverão estar concluídos em até 210 (duzentos e dez) dias 

da data acordada para início dos trabalhos. 

 

5. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, DO CRONOGRAMA DE 

TRABALHO E DA APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

5.1. Dos serviços a serem executados  

 

Deverão atender o detalhamento do presente Termo de Referência, os 

seguintes serviços:  

a. Relatório do Estudo de Demanda;  

b. Relatório do Estudo para Escolha da Área;  
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c. Estudo de Arquitetura e Engenharia;  

d. Relatório de Avaliação da Tecnologia da Informação;  

e. Relatório de Avaliação Socioambiental e as Diretrizes para a conformidade 

ambiental do projeto;  

f. Relatório de Avaliação Econômica;  

g. Plano do Negócio  

h. Relatório de Avaliação Financeira;  

i. Relatório de análise dos aspectos jurídicos e regulatórios do projeto, 

acompanhado das Minutas de Edital e de Contrato e do Relatório sobre a análise da 

legislação vigente com proposta de alteração dos tópicos conflitantes com a 

implantação do projeto; e  

j. Resumo Executivo do projeto. 

 

5.2. Do cronograma de trabalho 

 

A entrega dos serviços, conforme já definidos, deverá seguir o seguinte cronograma: 

 

Atividades Prazo (dias)48 Serviços/produtos 

Estudo da Demanda 60 Estudo de Demanda elaborado 

Estudo da Escolha 
de Área 

60 Estudo para Escolha de Área elaborado 

Estudo de 
Arquitetura e 
Engenharia 

90 
Estudo de Arquitetura e Engenharia 

elaborado 

Avaliação da 
Tecnologia da 

Informação 
90 

Relatório de Avaliação da Tecnologia da 
Informação elaborado 

Estudo 
Socioambiental 

120 
(1) Estudo Socioambiental elaborado; (2) 
Diretrizes para a conformidade ambiental 

do projeto elaborada 

                                                           
48 Contados a partir da data acordada para início dos trabalhos da modelagem.   
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Atividades Prazo (dias) Serviços/produtos 

Avaliação Econômica 150 
Relatório de Avaliação Econômica 

elaborado 

Plano de Negócio e 
Avaliação Financeira 

180 
(1) Plano de negócios elaborado; (2) 

Relatório de Avaliação Financeiro 
elaborado 

Modelagem Jurídica 
e Resumo Executivo 

210 

(1) Relatório de análise dos aspectos 
jurídicos e regulatórios do projeto 

elaborados; (2) Relatório elaborado sobre a 
análise da legislação vigente com proposta 
de alteração dos tópicos conflitantes com a 

implantação do projeto; (3) Minutas de 
Edital e de Contratos elaborados; (4) 

Resumo Executivo Elaborado 

 

5.3 Da Apresentação dos Serviços 

 

5.3.1 A modeladora terá o prazo de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados da 

data de início dos trabalhos, acordada com o Cmdo Ex, para concluir a modelagem.  

 

5.3.2 A terminologia da documentação deve observar a Portaria MS nº 356/2002, 

que aprova o Glossário de Termos Comuns nos Serviços de Saúde do MERCOSUL. 

 

5.3.3 Os estudos, plano, relatórios, minutas, o resumo executivo e outros 

documentos deverão ser submetidos para avaliação apenas em meio eletrônico em 

formato editável, ou seja, em formato que permita a modificação das informações; (i) 

quando se tratar de texto(s) deve(m) ter o formato Microsoft Word 2000; e (ii) quando 

se tratar de planilhas, gráficos etc. deve(m) ser entregue(s) com todas as 

informações (tais como fórmulas e dados de fundo) necessárias para permitir futuras 

utilizações e alterações.  

 

5.3.4 Os estudos, plano, relatórios, minutas, o resumo executivo e outros 

documentos definitivos deverão ser apresentados em 2 (duas) vias físicas e 2 (duas) 

eletrônicas, nas condições estipuladas no número anterior. Caso a conversão da 
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versão eletrônica dos estudos, plano, relatórios, minutas, do resumo executivo e de 

outros documentos aos formatos acima mencionados altere, de qualquer forma, a 

diagramação original dos arquivos, deverão ser adicionalmente enviadas versões 

eletrônicas dos arquivos no formato originalmente produzidos. 

 

5.3.5 Nenhum relatório ou documento poderá revelar fatos protegidos pelo sigilo 

bancário, nem segredos de indústria ou de comércio. Se, para fundamentar os 

estudos, a modeladora utilizar-se de fatos sigilosos ou segredos de indústria ou de 

comércio, esses deverão figurar em apenso, materialmente separados dos demais 

documentos, com expressa indicação de seu caráter sigiloso. 

 

5.3.6 Todos os documentos deverão ser escritos em português e submetidos a um 

revisor profissional da língua portuguesa previamente à sua apresentação definitiva 

para avaliação, devendo o resumo executivo ser redigido e apresentado também em 

inglês. 

 

5.3.7 É vedada a divulgação e a utilização dos produtos entregues pela modeladora 

conforme disposto, para fins diferentes dos expressos neste TR. Para tanto, deverá 

ser firmado um Termo de Confidencialidade entre o DGP e a modeladora, em até 2 

(dois) dias úteis antes do início dos trabalhos da modelagem. 

 

5.3.8 Não há garantia de que a modelagem realizada será utilizada pelo Cmdo Ex. 

 

5.3.9 Os estudos deverão ser entregues, nos prazos previstos neste Termo de 

Referência, no seguinte endereço: Quartel-General do Exército, Bloco “J”, 1º andar, 

Setor Militar Urbano, CEP: 70630-901 - Brasília DF, endereçado à Unidade Gestora 

de Parcerias Público-Privadas (UGPPP) do Escritório de Projetos do Exército 

(EPEx). Nas etiquetas dos envelopes, deverá estar descrito “Complexo de 

Saúde/Novo HGeS” e constar o nome da pessoa física ou jurídica que realizou os 

estudos. 
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5.3.10 Pertencerão ao Cmdo Ex todos os direitos sobre todos os documentos 

produzidos pela modeladora em decorrência deste TR.  

 

6. DA METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

6.1. O trabalho deverá ser desenvolvido por meio da análise de estudos existentes; 

coleta de dados e realização de pesquisas de campo; levantamento, conhecimento e 

análise da legislação e das normas internas do Cmdo Ex, afetos ao projeto; 

elaboração de estudos e relatórios técnicos especializados; assessoramento em 

reuniões técnicas; visitas de avaliação à área de influência do projeto e outras 

formas de atividades relativas à estruturação do projeto.  

 

6.2. Para realização deste trabalho serão disponibilizadas para a modeladora, 

informações e estudos existentes acerca do projeto, sendo vedado à modeladora 

utilizá-las para outros fins que não sejam decorrentes do presente TR ou mesmo 

divulgá-los sem a autorização expressa e escrita do Cmdo Ex.  

 

6.3. A proibição quanto à divulgação e à utilização para outros fins, aplicam-se 

também ao Cmdo Ex no que tange aos produtos elaborados pela modeladora em 

decorrência do presente TR e para tanto será firmado o Termo de Confidencialidade.  

 

6.4. A Secretaria Especial do PPI, a Empresa Brasileira de Planejamentos Logísticos 

– EPL e a modeladora deverão ter disponibilidade para:  

a) realizar reuniões com os membros do Subcomitê Gestor de Parceria 

Público-Privada do projeto de Complexos de Saúde do Exército (SCGP/HOSPMIL) e 

da Unidade Gestora de PPP (UGPPP) do EPEx para organizar as rotinas de 

trabalho, responder questionamentos, oferecer esclarecimentos e discutir os 

serviços, durante sua elaboração e após a apresentação;  

b) auxiliar o CGPCE, por intermédio do EPEx, a prestar informações ao TCU, 

ao MD, ao MP, ao Ministério da Fazenda (MF), à Casa Civil da Presidência da 
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República (CC/PR), ao Ministério Público Federal (MPF), à Secretaria Especial do 

PPI, a entidades de classe e ao público em geral, para responder questionamentos, 

oferecer esclarecimentos e discutir os trabalhos apresentados;  

c) apresentar e discutir previamente, quando julgado pertinente, com 

membros do SCGP/HOSPMIL, do DGP, da Secretaria de Economia e Finanças 

(SEF), do EPEx, da Diretoria de Obras Militares (DOM), da Diretoria de Patrimônio 

Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA), da DSau, do Cmdo CMNE e do Cmdo 6ª RM, 

as minutas, projetos, levantamentos, investigações e outros documentos, antes de 

sua apresentação final. 

 

6.5. O presente TR poderá ser complementado ou ter informações ratificadas, 

complementadas ou retificadas por intermédio de Informações Complementares ao 

TR, devidamente numeradas. 

 

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

7.1. A realização da modelagem não criará, por si só, qualquer direito ao 

ressarcimento de valores desembolsados durante a prestação dos serviços, e, sobre 

o Cmdo Ex, não incidirá nenhum custo relacionado à elaboração dos estudos. 

 

Assinaturas 


