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RESUMO: A Lei 11.079/04, que trata das Parcerias Público-Privadas (PPPs), foi 
promulgada com a finalidade de fornecer ao ente público a possibilidade de uma 
gestão mais flexível, proporcionando uma melhor qualidade na gestão de serviços, 
desonerando o Estado dos custos da manutenção dos contratos públicos longínquos 
e do grande aporte de recursos. Com isso buscou-se a possibilidade de participação 
de agentes da iniciativa privada no financiamento de projeto, garantindo-lhes uma 
segurança de rentabilidade a longo prazo e a divisão dos riscos com a Administração 
Pública. No Brasil, diversas PPPs estão em fase de implementação nas três esferas 
governamentais, com destaque para a esfera estadual, onde se observa uma boa 
gama de regulamentação sobre o assunto e projetos nas áreas de saúde, educação 
e infraestrutura. No Exército, temos a concepção de diversos projetos para 
concretização de PPPs nas áreas da saúde e apoio à Família Militar, tais como 
construção de PNRs e Colégios Militares, tudo com o intuito de melhorar a gestão 
dos serviços contratados, diminuir o risco de contratos a longo prazo, reduzir os 
custeios da manutenção e desonerar o pessoal para atuar na atividade finalística da 
Força. Nesse diapasão, o presente trabalho visa analisar as vantagens e 
desvantagens que as PPPs podem trazer em processos no âmbito da Logística 
Militar Terrestre. Portanto, o objetivo da pesquisa foi explorar a Literatura vigente em 
busca de conceitos e definições para embasar o tema e, também, a busca por 
informações em estudos de casos em que foram concebidas PPPs com escopo 
logístico. 

 
 
Palavras-chave: Parcerias Público-Privadas, Exército Brasileiro, Logística 
 
 
ABSTRACT: Law 11,079 / 04, which deals with Public-Private Partnerships (PPPs) 
was promulgated with the purpose of providing the public entity with the possibility of 
a more flexible management, providing a better quality of service management, 
freeing the State of the costs of maintenance of distant public contracts and the large 
contribution of resources. This sought the possibility of private sector agents 
participating in the project financing, guaranteeing them a long-term profitability 
security and the division of risks with the Public Administration. In Brazil, several 
PPPs are in the implementation phase in the three governmental spheres, especially 
in the state sphere, where there is a good range of regulations on the subject and 
projects in the areas of health, education and infrastructure. In the Army, we have the 
conception of several projects for the realization of PPPs in the areas of health and 
support to the Military Family, such as construction of PNRs and Military Colleges, all 
with the purpose of improving the management of contracted services, reducing the 
risk of contracts to In this context, this work aims to analyze the advantages and 
disadvantages that PPPs can bring in processes within the scope of the Military 



 

 

Logistics Land. Therefore, the objective of the research is to explore the current 
literature in search of concepts and definitions to support the theme and also the 
search for information in case studies in which PPPs with logistical scope were 
conceived. 
 
 
Keywords: Public-Private Partnerships, Brazilian Army, Logistics. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Administração Pública busca atingir seus objetivos específicos, tais como 

primar pelo bem comum através de mecanismos gerenciais convenientes e gerir os 

recursos da sociedade com eficiência e eficácia, através de mecanismos legais, 

baseando-se nas premissas da supremacia do interesse público e da 

indisponibilidade do interesse público e, ainda, através dos princípios explícitos da 

Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência. 

Portanto, a Administração Pública é a organização do Estado com o fim de 

gerir a coisa pública de forma clara e eficiente, não deixando brechas pra interesses 

pessoais, ou seja, o Estado, através dos seus agentes incumbidos na Administração 

Pública, deve realizar a aquisição de bens e serviços, sempre de maneira categórica, 

baseando-se no princípio da economicidade e transparência, buscando atingir o 

desenvolvimento social nas áreas de saúde, transporte, segurança pública, 

saneamento básico, alimentação e infraestrutura. 

Uma rápida revisão no histórico das aquisições e contratações de serviços na 

esfera pública, remonta-nos a três momentos distintos e peculiares: o primeiro se 

deu nos primórdios da organização do Estado, onde era evidente a escassez de 

recursos e a inerente falta de estrutura e aparelhamento necessário para a realização 

das tarefas de contratações, o que ocasionou a transferência dos serviços públicos 

para a iniciativa privada. No segundo Momento, principalmente pós Segunda Guerra 

Mundial, houve a demanda desenvolvimentista do Estado, caracterizada pela 

necessidade de tutela social, resultando em um maior assunção, pelo Estado, das 

responsabilidades pela prestação dos serviços públicos. Por último, seguindo a 

reforma do Estado, renovou-se a ideia da transferência dos serviços públicos para a 

iniciativa privada, principalmente no advento da Lei de Concessões (Lei 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995). (SCHIRATO, 2011). 

Com o avanço do desenvolvimento econômico, político e social do País, aliado 

a demanda cada vez maior de controle das Licitações para evitar fraudes ou 

corrupções, tornou-se notório o aumento da complexidade que envolve os processos 

inerentes à Administração Pública. Neste cenário, surgem a todo momento novas 

normatizações que visam nortear os processos licitatórios, possibilitando estabelecer 

um elo entre o interesse público e o privado, nas aquisições de materiais e/ou 

prestações de serviços. 
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Com essa perspectiva, surge no cenário nacional, em 30 de dezembro de 

2004, a Lei 11.079, instituindo, assim, a sistemática da Parceria Público-Privada 

(PPPs) na Administração Pública Federal. 

1.1  PROBLEMA   

Diante da crise fiscal que assola o País desde a década de 1980 e da 

crescente incapacidade do Estado de prestar serviços eficientes, aliado, ainda, a 

observância cada vez maior da indisponibilidade de recursos públicos para 

desenvolvimento do setor de infraestrutura, surge a Lei 11.079, de 30 de Dezembro 

de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-

privada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (BRASIL, 2004). 

Com exceção dos serviços exclusivos do Estado, faz-se necessário o 

estabelecimento de um modelo que viabilize uma melhor alocação dos recursos 

públicos e possibilite o desenvolvimento da infraestrutura do País, segundo Dal 

Pozzo e Jatene (2015, p 57): 

Em linhas gerais, as parcerias público-privadas apresentam-se como uma 
alternativa de financiamento para infraestrutura diferente do endividamento 
público. Embora o custo dessa alternativa para a iniciativa privada seja 
usualmente superior ao custo do endividamento público perante instituições 
multilaterais e bilaterais de fomento para a Administração, apresenta-se 
como eficiente alternativa de aumentar os investimentos no setor quando o 
Estado vê sua capacidade de investir constrita por fatores fiscais ou 
orçamentários. 

      

 Feitas essas observações, formula-se o seguinte questionamento: Em que 

medida a, sistemática da Lei 11.079/04 pode ser vantajosa para implantações ou 

melhorias de infraestruturas no âmbito da Logística Militar Terrestre? 

 

1.2  OBJETIVOS  

 
1.2.1  OBJETIVO GERAL 

- Avaliar se a utilização de Parcerias Público-Privadas, através dos mecanismos 

de aquisição dados na Lei 11.079/04, aliada às peculiaridades da Logística Militar, 

poderá ser vantajosa para a implantação ou melhorias de infraestruturas logísticas.  

 
1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a modalidade de licitação prevista na Lei 11.079/04, ou seja, 

identificar o escopo da modalidade Parceria Público-Privadas; 
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- Identificar a modalidade de parceria mais indicada para fomentar a 

infraestrutura da Logística Militar; 

- Analisar a possibilidade de ganhos econômicos e operacionais com este tipo 

de contrato no âmbito da Logística Militar Terrestre, com a construção e ou 

modernização de estruturas logísticas. 

 

1.3  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 
A Administração Militar está enquadrada nos ditames e normas comuns a 

qualquer Órgão da Administração Pública Direta, portanto à mercê das limitações de 

recursos e aferrado nos processos burocráticos das aquisições públicas. 

É mister que o Exército Brasileiro busque novas sistemáticas de contratações, 

visando uma melhor eficiência na redução de custos e uma constante preocupação 

com a gestão operacional. 

Consonante com a Estratégia Nacional de Defesa, do Governo Federal, foi 

instituído, através da Portaria nº 134-EME, de 10 de setembro de 2012, o Escritório 

de Projetos do Exército (EPEx), Órgão responsável por tratar, dentre outros assuntos 

e projetos, das Parcerias Público-Privada no âmbito da Força Terrestre. Dados 

extraídos do site do EPEx em 28 de Abril de 2019, mostram os projetos de PPPs em 

curso no Exército, quais sejam: Construção e Manutenção do novo Colégio Militar 

de Manaus (CMM), Complexos de Saúde do Exército (PPP-HOSPMIL), Complexos 

Habitacionais de Próprios Nacionais Residenciais (PPP PNR) e  Pólo de Ciência e 

Tecnologia do Exército em Guaratiba (PPP-PCTEG). 

Dado o exposto, este estudo está alinhado com os objetivos gerais do Exército 

Brasileiro e se justifica por possibilitar a apresentação de mais uma ferramenta de 

gestão de recursos e de otimização operacional. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O estudo desenvolvido nesse trabalho visa a ampliar os conhecimentos e 

discernir as possibilidades que podem surgir, na modalidade PPPs, no campo da 

Logística Militar. Nesse diapasão, pesquisa se inicia com uma revisão teórica do 

assunto, através de consulta bibliográfica no ramo do Direito Administrativo Brasileiro 

e trabalhos científicos, além de pesquisas e relatórios atinentes a aplicação das 

PPPs em projetos de infraestrutura no Brasil. 

http://www.epex.eb.mil.br/index.php/pppteste/cmm
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/pppteste/cmm
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/pppteste/hospmil
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/pppteste/pnr
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/pppteste/pnr
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/pppteste/pcteg
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/pppteste/pcteg
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Essa revisão da literatura, terá por método a leitura exploratória e seletiva do 

material de pesquisa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos 

resultados dos estudos. Os critérios para inclusão ou exclusão dos materiais, serão 

verificados pormenorizadamente, visando reunir o maior número de conteúdo 

literário nas definições dos conceitos e na estruturação da base teórica para 

iniciarmos o estudo em questão. 

As fontes de pesquisa utilizadas estão baseadas em publicações de domínio 

público, com as seguintes prioridades: Literatura de autores consagrados do ramo 

do Direito Administrativo; Artigos de Revistas; Monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais; Portais de informações da internet.  

 Quanto à natureza da pesquisa, podemos dizer que utilizamos, 

principalmente, os conceitos de pesquisa qualitativa pois buscou-se analisar e 

interpretar, dentro de um contexto, as informações obtidas com os objetos de coleta 

de dados e na própria revisão da literatura especializada sobre o tema. 

 

2. 1. REVISÃO DA LITERATURA 

 
Iniciamos a pesquisa com a definição de termos e conceitos, buscando 

viabilizar a solução do problema que envolve a pesquisa, baseando-se em uma 

revisão de literatura no período de Mar/2019 a Jun/2019. Essa delimitação visava a 

necessidade de atualização do tema, visto que essa nova forma de contratação, 

apesar de ser amparada em uma Lei datada há 15 anos, contempla uma parcela 

muito pequena das contratações no âmbito do Governo Federal e até mesmo nas 

outras esferas governamentais.  

Utilizamos as seguintes palavras-chave: parceria, público, contrato, logística, 

transporte, suprimento, portos, rodovias, combustível, juntamente com seus 

correlatos em inglês e espanhol, na base de dados RedeBIE, em sítios eletrônicos 

de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 

sendo selecionados apenas os artigos em português. A busca foi complementada 

pela seleção de artigos que tratavam de estudos de casos de implantação de 

soluções logísticas através de projetos de Parcerias Público-Privadas, tanto no 

âmbito militar ou mesmo civil, em todas as esferas governamentais. 

a. Critério de inclusão: 
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- Estudos publicados em português, relacionados à Parcerias Público-

Privadas no campo da Logística, projetos de implantação de PPPs em todas as 

esferas governamentais e estudos de modernização da Logística Militar; 

- Livros com a temática de Direito Administrativos de autoria de estudiosos 

consagrados, estudos, materiais de sítios eletrônicos especializados e portfólio de 

empresas que versam sobre implantação de PPPs com reflexos na fomentação dos 

processos Logísticos; e 

- Estudos qualitativos sobre casos reais de utilização de PPPs em projetos de 

logística. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam projetos com a finalidade única de implantação de 

PPPs para ações governamentais de assistência à população. 

Dessa forma, pudemos observar e extrair os seguintes ensinamentos: 

O Estado Brasileiro diminuiu seus investimentos em infraestrutura em meados 

dos anos de 1980 e, conquanto tivesse ocorrido a criação do Plano Real em 1994, 

viabilizando a estabilização da moeda em 1994, não foi possível observar o aumento 

da capacidade de investimento do Governo, em face às dificuldades fiscais e 

orçamentária. (FROTA FILHO, 2015). 

Nesse contexto, surgem as Parcerias Público-Privadas, coadunando com os 

preceitos emanados pela Administração Pública Gerencial, visando a incentivar o 

investimento da inciativa privada nos projetos de infraestrutura, através de um elo 

gerencial do Setor Público com o Particular.   

O modelo de Administração Pública Gerencial surgiu como uma proposta 
de aplicar princípios da Administração Privada no setor público, mas não se 
confundindo com esta. Com a expansão das funções econômicas e sociais, 
o Estado tornou-se um importante componente do processo de geração de 
competitividade em um ambiente de globalização da economia. Nesse 
contexto, as restrições do modelo burocrático foram associadas às 
ineficiências e perda de competitividade do País, em nível global. (FROTA 
FILHO, 2015, p. 42). 

  

Surge então, no cenário do Direito Administrativo Brasileiro, uma tendência de 
subsidiariedade como novo princípio na Administração Pública, conforme 
exemplifica Di Pietro (2007, p. 34): 

Da aplicação desse princípio resultam algumas consequências:(a) a 
privatização de empresas estatais, para que as atividades assumidas pelo 
estado sejam devolvidas à iniciativa privada; (b) a ampliação da atividade 
de fomento, seja na área econômica, seja na área social, com o 
ressurgimento de fórmulas não tão novas, como a concessão de serviços 
públicos (agora sob nova versão - concessão patrocinada, como uma das 
formas de parceria público-privada instituída na Lei 11.079/04 [...]. 
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Na interpretação do termo Parceria Público-Privada, instituído pela Lei 

11.079/04, é possível inferir o objetivo do Legislador Brasileiro de proporcionar maior 

gama de mecanismos para viabilizar a realização de projetos de infraestrutura 

públicas através do investimento de recursos de particulares (Balata Junior, 2017). 

Na literatura sobre o tema, podemos destacar diversas definições de conceitos 

de Parceria Público-Privada, das quais podemos destacar o que diz Hely Lopes 

Meirelles (2007, p. 402): 

Conceito – É uma nova forma de participação do setor privado na 
implantação, melhoria e gestão da infraestrutura pública, principalmente nos 
setores de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, energia etc., como 
alternativa à falta de recursos estatais para investimentos nessas áreas. 
 

A Lei das PPPs, em sua essência, visa a uma parceria firme e longínqua, 
levando em conta que demandará, invariavelmente, altos investimentos por parte da 
iniciativa privada e ainda impedindo que o administrador ensejasse na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, agindo com descontrole com os recursos públicos futuros 
(Dal Pozzo e Jatene 2015, p 04). 

Podemos inferir que essa nova forma de contratação se cerca de 
características comuns aos conceitos de contratação de serviços continuados e a 
contratos de concessões. Nesta seara, podemos citar Di Pietro (2007, p. 285): 

 

[...] 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. 
 

 

Desta última definição, surgem duas modalidades específicas no campo das 

PPPs que merecem nossa atenção: A PPP na modalidade Administrativa e a 

modalidade Patrocinada. Nesta, além de ser possível a cobrança de tarifas sobre o 

serviço ou instalação utilizada, ainda poderá ocorrer contraprestação pecuniária por 

parte do Estado ao particular investidor. No § 1° do Artigo 2°, da Lei 11.079/04, 

podemos verificar que a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos 

ou de obras públicas de que trata a Lei n° 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 a exegese do § 2° do mesmo artigo define 

a concessão administrativa como sendo o contrato de prestação de serviços de que 

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

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

Di Pietro (2007, p. 286) define bem o tipo PPP na modalidade patrocinada: 
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[...] é possível definir concessão patrocinada como o contrato administrativo 
pelo qual a Administração Pública (ou o parceiro público) delega a outrem 
(o concessionário ou parceiro privado) a execução de um serviço público, 
precedida ou não de obra pública, para que o execute, em seu próprio 
nome, mediante tarifa paga pelo usuário, acrescida de contraprestação 
pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro privado. 
 

 

Ainda citando Di Pietro podemos destacar uma definição para PPP na modalidade 

administrativa (2007, p. 291): 

Isto permite concluir que a concessão administrativa constitui-se em um 
misto de empreitada (porque o serviço, mesmo que prestado a terceiros, é 

remunerado pela própria Administração, como se deduz do art. 2° §3)  e 

de concessão de serviço público (porque o serviço prestado ou não a 
terceiros – os usuários – está sujeito a algumas normas da Lei 8.987, sejam 
as relativas aos encargos e prerrogativas do poder concedente, sejam as 
relativas aos encargos do concessionário). 
 

 

Para delimitarmos ainda mais esses dois conceitos, podemos observar o que 
diz Dal Pozzo e Jatene (2015, p 03): 

Fundamentalmente, a Lei das PPPs inovou ao criar dois novos contratos. 
De um lado, criou condições jurídicas para que a iniciativa privada 
assumisse o compromisso de investir para a implantação e operação de 
infraestrutura pública relativa não apenas aos serviços oferecidos aos 
usuários (uti singuli), como se dava nos termos da Lei 8.987/1995, mas 
também para aquela que fosse concernente à oferta de serviços para a 
própria Administração. Nesses casos, em que não há usuários e, por 
conseguinte, tampouco tarifa a ser cobrada (penitenciárias, fóruns judiciais, 
centros de atendimento ao cidadão etc.), a remuneração seria realizada 
diretamente por pagamentos da Administração Pública. Criava-se a 
concessão administrativa (art. 2.º, § 2.º). De outro lado, a Lei das PPPs 
aperfeiçoou o regime das concessões remuneradas pela combinação entre 
a tarifa cobrada dos usuários e o adicional de tarifa pago pela 
Administração, possibilidade prevista na Lei de Concessões, com a 
diferença que por meio desse diploma legal, se permite a instituição de 
subsídios para complementar o sistema remuneratório da concessionária 
(art. 11). Todavia, se a alternativa já estava disponível juridicamente, em 
termos práticos ainda prescindia das mesmas condições oferecidas ao setor 
privado nas concessões administrativas para conferir-lhe a segurança 
necessária contra eventual inadimplemento do poder público. Fazendo 
proveito do mesmo sistema robusto de garantias (art. 8.º), a Lei das PPPs 
nomeou de concessão patrocinada as concessões que tivessem 
pagamentos complementares do setor público realizados por meio de 
contraprestação do Estado (art. 2.º, § 1.º). 
 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Lei 11.079/04 viabiliza diversas vantagens tanto para o setor público, no que 

tange a diminuição dos gastos com custeio e uma melhor qualidade na gestão dos 

serviços; quanto para o ente privado, no que concerne da possibilidade de garantia 



8 

 

de recebimento de receitas por períodos maiores dos que normalmente receberiam 

em contratos comuns. 

No Brasil, os Estados se anteciparam ao Governo Federal na implantação e 

na regulamentação legal de suas PPPs, baseando-se no Art 24 § 3° da Constituição 

Federal que possibilita a prerrogativa para exercitar competência legislativa na 

ausência da regulamentação Federal. (FROTA FILHO, 2015). 

Em consulta ao site do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão do Governo Federal, constatamos que, na esfera Federal, estão em curso 

15 (quinze) projetos de implementação de PPPs, são eles: Complexo Datacenter, 

Colégio Militar de Manaus, Construção e manutenção de novo Colégio Militar em 

Manaus – AM, Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), 

Parques Nacionais de Jericoacoara, Serra das Confusões, Sete Cidades e Ubajara, 

Vila Naval de Itaguai – Modulo, Abastecimento e Gerenciamento de Frota 

(AGEFROT), Parques Nacionais de Brasília, da Chapada dos Veadeiros e das Emas, 

Arsenal da Marinha, Fuzil Imbel, Pontal de Irrigação, Esplanada Sustentável, Satélite 

Geoestacionário Brasileiro, Rede de TV Pública Digital (RTVDB), BR 116-324, 

Ferrovia Norte-Sul. Dos citados anteriormente, apenas a parceria para a concepção 

do Complexo Datacenter está em operação, esse contrato visa a prestação de 

serviços de gerenciamento, manutenção e operação da infraestrutura predial, 

compartilhado entre a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. 

Não obstante, é nas esferas estaduais e municipais que encontramos os 

maiores avanços, cabendo destaque, para nosso estudo, três casos: Parceria 

público-Privadas para construção da Plataforma Logística do São Francisco, 

elaborado pelo Estado da Bahia e a Parceria público-Privadas para construção da 

Plataforma Logística de Guama, elaborado pelo Estado do Pará, ambos de grande 

interesse para entendermos como pode se desenvolver um projeto de PPPs no 

âmbito da Logística.  

Antes de esmiuçarmos cada caso, cabe apresentarmos o conceito de 

plataforma logística.  

Para tanto, recorremos a definição apresentada pela Associação Europeia da 

Plataformas – Europlataforms que defini uma Plataforma Logística como uma área 

delimitada, dentro da qual todas as atividades de transporte, armazenamento e 

distribuição de suprimentos são realizadas por diversos operadores logísticos e, 

ainda, deve, de preferência, ser constituido por multiplos modais de transporte 

(rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial, aéreo). (EUROPLATAFORMS – 2019). 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#datacenter
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#cmm
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#cmm
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#cefan
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#parquesCE
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#agefrot
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#agefrot
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#parquesDF
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#marinha
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#fuzil
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#pontal
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#esplanada
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#satelite
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#satelite
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#rtvdb
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#br116
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/projetos/projetos-federais#ferrovia
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4.1 ESTUDOS DE CASO 1: CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA DO 

SÃO FRANCISCO 

 
 Através do Decreto n° 10.430, de 24 de agosto de 2007, o Governo do Estado 

da Bahia criou o Comitê Multisetorial da Plataforma Logística Multimodal de Juazeiro, 

visando adotar as medidas administrativas necessárias à implementação das ações 

constantes do relatório final do estudo, inclusive a definição do modelo jurídico-

institucional do empreendimento. Importante salientar que no Decreto acima citado, 

a composição do Comitê Multisetorial é a seguinte: I - o Secretário do Planejamento, 

que o coordenará; II - o Secretário de Infraestrutura; III - o Secretário da Indústria, 

Comércio e Mineração. (SEFAZ – BAHIA, 2019) 

A composição do comitê com os membros sendo os próprios secretários de 

governo denota a importância do assunto para o Governo da Bahia.  

Em consulta ao site da Secretária da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ –

BA), encontramos a seguinte finalidade para a implantação da Plataforma Logística 

do São Francisco: 

A implantação desta plataforma visa dotar a região de Juazeiro de um 

conjunto de equipamentos integrados no qual serão desenvolvidas 

atividades relacionadas ao transporte, a logística e a distribuição de 

mercadorias, tanto para o mercado interno, como para outros países. Os 

serviços ofertados pela plataforma deverão ser acessíveis a diferentes 

operadores logísticos e desenvolvidos em instalações especializadas que 

trarão vantagens de sinergia e economia de escala. Deve ser dotada, ainda, 

de serviços públicos que permitam e agilizem a realização das operações, 

bem como, de infraestrutura de transporte intermodal (rodoviária, ferroviária 

e fluvial) permitindo, assim, atender e otimizar as diferentes atividades 

econômicas já implantadas na região, além de estimular a atração e 

desenvolvimento de outras potencialmente viáveis, inexistentes ou de 

pouca expressão atual. 

 

 O local previsto para a implantação do Projeto da Plataforma Logística do São 

Francisco (Figura 1) foi a região de Juazeiro. Tal localização pode ser considerada 

estratégica e elemento central da operacionalização do sistema logístico Juazeiro-

Petrolina. Espera-se que plataforma movimente até 33 milhões de toneladas por ano 

e gere aproximadamente 2.400 empregos na sua construção.  (DA SILVA; SENNA; 

LIMA JÚNIOR, 2013).  
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 Segue figura ilustrativa da localização escolhida para sediar a Plataforma 

Logística de São Francisco: 

 

FIGURA 1: Localização da Plataforma Logística do São Francisco 

Fonte: SEFAZ PPP – Bahia (2019) 

 

 A expectativa é que o Programa beneficie: a) Governo Federal e governos 

estaduais, que ficarão fortalecidos em seu esquema institucional para selecionar, 

avaliar e implementar projetos de infraestrutura e acompanhar serviços públicos 

viabilizados sob a modalidade de PPP; b) a população brasileira, ao contar com uma 

maior disponibilidade e eficiência na provisão de serviços e infraestrutura pública; e 

c) o setor privado, ao contar com maiores oportunidades de negócio no provimento 

de serviços públicos. (SEFAZ – BAHIA, 2019) 

Devido a situação de sua localização privilegiada, a Plataforma do São 

Francisco possui grande potencial para estimular o crescimento da produção 

regional, visando o mercado do Nordeste e também de exportação (Aeroporto de 

Petrolina, Porto de Aratu (BA), o Complexo Industrial e Portuário de Suape (PE) e 

Complexo Industrial e Portuário de Pecém (CE)). Outros benefícios potenciais são 

os seguinte: receber e redistribuir para o mercado regional (NE) produtos 

procedentes de outras regiões do Brasil, proporcionando possíveis ganhos de escala 

e também o possível aproveitamento do contra fluxo para aglutinação e expedição 

de mercadorias procedentes de outros estados do Nordeste. (SEFAZ – BAHIA, 

2019). 
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FIGURA 2: Cadeias produtivas da Região de Juazeiro 

Fonte: Estudo de Viabilidade para a Elaboração da Plataforma Logística Multimodal de Transportes 
em Juazeiro Bahia / Brasil, 2006 

 

O projeto da Plataforma Logística do São Francisco pretende fortalecer a 

capacidade do imbróglio logístico de Juazeiro-Petrolina de desempenhar as funções 

de articulação logística local, regional, macrorregional, unindo diversos entes 

públicos e privados, considerando arranjos de gestão compartilhada; o projeto tem 

como objetivo também ampliar os impactos produtivos e socioeconômicos das 

atividades logísticas, focando o desenvolvimento sustentável regional e do Estado. 

(SEFAZ – BAHIA, 2019). 

Do exposto, inferimos que o projeto de implementação da Plataforma 

Logística de São Francisco apresenta diversas inovações qualitativas no ramo da 

Logística, apresentando forte potencial para desencadear: economias de escala para 

as empresas menores, serviços logísticos compartilhados (armazenagem, 

manipulação e embalagem); intermodalidade de transportes de suprimento; custos 

de transporte mais em conta e desenvolvimento social da Região. 
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4.2 ESTUDOS DE CASO 2: CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA DO 

GUAMA 

 Através da Lei Estadual no 7.649 de 24 de julho de 2012, o Governo do Pará 

estabeleceu normas de licitação e contratações na modalidade PPPs no âmbito 

daquele Estado, em conformidade com a Lei Federal no 11.079/2004. 

 Uma das justificativas para implantação da Plataforma Logística do Guamá é 

possibilitar o desenvolvimento da interligação logística da região com outras partes 

do Estado e do restante do País, viabilizando de forma mais econômica e eficiente a 

logística através da intermodalidade de transportes. (COMPANHIA DE PORTOS E 

HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ, 2019). 

 Podemos verificar de antemão a consonância das finalidades e justificativas 

para implantações, através de PPPs, de estruturas logísticas que visam a 

implementação de complexos intermodais de transporte para possibilitar o fluxo e o 

gerenciamento de cargas em regiões de difícil acesso ou até mesmo isoladas do 

Território Nacional. Ou seja, o que se busca com projetos desse porte são soluções 

logísticas para desatar algum nó logístico que se estabeleça em virtude de 

problemas de infraestruturas locais de transporte e ainda possibilitar o avanço social 

e econômico das regiões favorecidas. Ainda na análise preliminar da viabilidade do 

projeto de implantação da Plataforma Logística do Guamá, podemos destacar o que 

a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará elenca como objetivo geral do projeto: 

A PLG será um centro de serviços, relacionado com atividades dos setores 
de transporte, armazenagem, distribuição e produção regional, 
visando, melhorar a qualidade, eficiência e produtividade desses serviços e 
a gestão urbana e ambiental da área. 

 

Acerca dos objetivos específicos do projeto de implantação da Plataforma 

Logística do Guamá, destacam-se as seguintes ideias: a construção de um centro 

logístico integrado de serviços, parque industrial e estrutura urbana de apoio a PLG 

(Plataforma Logística do Guamá), Implantação de uma Instalação Portuária Pública 

de Pequeno Porte – IP4 e a melhoraria do fluxo de cargas entre as principais cidades 

atendidas pela plataforma e o território nacional, reduzindo custos de fretes. 

(COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ, 2019). 

 Dados extraídos do site da Auditoria Geral do Estado do Para (AGE-PA) 

apontam, em relatório de prestações de conta da PPP do projeto, que até o ano de 

2017 foram investidos o valor na ordem de R$ 133.437.814,15. 
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No DESCRIÇÃO VALOR (R$) 
SITUAÇÃO 

ATUAL (2017) 

1 
Estudos e Projetos 

Executivos 
6.500.000,00 A licitar 

2 
Sistema Viário 

Interno -1a etapa 
32.144.809,48 

Projeto Básico 

Concluído 

3 IP4 - 1a etapa 19.683.326,87 
Projeto Básico 

Concluído 

4 
Estradas de 

acesso - 1a etapa 
46.232.750,25 

Projeto Básico 

Concluído 

5 

Sistema de 

energia elétrica 

rede AT (690,0 

KV) 28 Km, Rede 

MT (13,8 KV) SE – 

Subestação 69,0 / 

13, KV carga 5 

MVA 

14.178.590,25 
Projeto Básico em 

estudo 

6 
Abastecimento de 

água e esgoto 
7.387.050,70 

Projeto a ser 

elaborado 

7 
Desapropriação 

da área (ITERPA) 
7.311.286,60 

Análise 

PGE/ITERPA 

TOTAL 133.437.814,15  

 

QUADRO 1: Investimentos da PLG Fase 1 / 1A Etapa 

Fonte: Prestação de contas da CPH / Pará, 2017. 
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20d

o%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf 

 

http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf


14 

 

 

QUADRO 2: Situação da Execução do Projeto 

Fonte: Prestação de contas da CPH / Pará, 2017. 
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20d

o%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf 

 

A Imagem seguinte ilustra bem a localização planejada da Plataforma 

Logística do Guamá. Importante destacar a estratégia de implantar a plataforma em 

uma região propícia a facilitar a intermodalidade fluvial-terrestre, visando ao acesso 

estratégico a Belém, Capital do Estado, por parte dos municípios menos 

desenvolvidos do Estado, facilitando o desenvolvimento da Região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FIGURA 3: Localização da Plataforma Logística do Guamá 

Fonte: Prestação de contas da CPH / Pará, 2017. 
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20d

o%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf 

http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf
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 Ao observarmos a figura acima, que trata da localização pretendida pra 

instalação da Plataforma Logística do Guamá, podemos perceber que o projeto tem 

grande potencial de facilitar o processo logístico da região. Essa ideia pode ser 

transportada pra solucionar as dificuldades que se apresentam, por exemplo, na 

execução da Logística Militar por parte das OMs logísticas da Amazônia, 

principalmente na região do Alto e Médio Solimões, onde o principal modal ainda é 

o fluvial e a região se apresenta extremamente carente de áreas portuárias capazes 

de proporcionar uma logística de grande porte. Ainda, de forma a aliviar as OMs 

Logísticas para sua atividade fim, qual seja realizar as operações logísticas e 

militares na região, um modelo de PPP na modalidade patrocinada, para construção 

e ou revitalização de portos da região, aliada a uma gestão moderna e segura, com 

a supervisão do contrato pelo Exército Brasileiro, pode ser uma solução viável e 

eficiente para desenvolvimento da logística na Amazônia. 

 Na imagens a seguir, extraídas do site Companhia de Portos e Hidrovias do 

Pará, podemos verificar as peculiaridades do local do projeto de implantação da 

Plataforma Logística do Guamá, no que tange a caracterização de região ribeirinha, 

sem contato com grandes centros urbanos e sem infraestrutura preliminar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Fotografias da região onde será instalada a Plataforma Logística 

Fonte: Prestação de contas da CPH / Pará, 2017. 
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20d

o%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf 

http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf
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 Outro dado importante verificado no estudo de caso presente foi quanto ao 

projeto estruturante da Plataforma Logística do Guamá, a qual contemplará: estação 

de transbordo de carga, lotes de retro área – logística, vias de acesso, dentre outros 

fatores facilitadores da logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Layout do projeto da Plataforma Logística do Guamá. 

Fonte: Prestação de contas da CPH / Pará, 2017. 
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20d

o%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf 

 
5. CONSICERAÇÕES FINAIS 

 
 As dificuldades encontradas para se realizar a Logística Militar em algumas 

regiões do nosso País, mas especificamente na Região Amazônica, e a necessidade 

de aprimoramento dos transportes de suprimento e da evolução da eficiência nesse 

processo, foram os fatos motivadores desse trabalho. 

 A possibilidade de se utilizar uma PPP como mecanismo para se buscar 

soluções para a escassez de recurso, de forma a facilitar a implantação de projetos 

de grande vulto que possam dirimir as dificuldades inerentes da logística em regiões 

http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf
http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/relatorios/Prest_Contas_2017/CPH/1.1.%20Anexos%20do%20Of%C3%ADcio%20N%C2%BA%20055.2018%20-%20Vol.%201.pdf
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onde o modal rodoviário seja precário ou até mesmo inexistente, se apresenta como 

uma ferramenta de grande potencial. 

A revisão da literatura e o estudo de casos trabalhados nesse artigo, 

demonstraram que a PPP é uma solução cada vez mais presente no País. Sendo 

uma forma de contrato que permite o financiamento de projetos pela iniciativa 

privada, amparada pelo compartilhamento do risco com o setor público, possibilita a 

celebração de contratos de longo prazo e de alto valor de investimento, portanto é 

uma ferramenta que possibilita economia de escala, além de permitir ao ente público 

a concretização de projetos que talvez não seriam possível somente com os recursos 

públicos disponíveis, logo, com esse tipo de parceria, é possível planejarmos a 

construção de uma estrutura logística de portos e retro portos na Região Amazônica 

e a revitalização dos atuais portos, aumentando a capacidade logística na Região e 

ajudando no desenvolvimento socioeconômico das cidades próximas. 

Por fim, como forma de sugestão, recomenda-se uma aproximação com 

empresas especializadas no assunto, a utilização do assessoramento jurídico das 

OMs,  e o preludio de um certame licitatório, com um termo de referência que espelhe 

a real necessidade do contrato e que permita, através de uma PPP, a implantação 

de estruturas logísticas modernas e bem geridas, visando o aperfeiçoamento, a 

facilitação dos transportes de suprimento e o incremento da eficiência da Logística 

Militar Terrestre nos ambientes operacionais nos quais o transporte de suprimento é 

dificultado pela impossibilidade de utilização do modal de transporte rodoviário. 
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