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01 
VISÃO GERAL 

1. VISÃO GERAL 

O Município de Erechim tornou público, em 14 de julho de 2021, o Edital de Chamamento 

Público para Procedimento de Manifestação de Interesse visando a obtenção de estudos 

técnicos, econômico-financeiros e jurídicos para a estruturação de projeto e elaboração de 

edital de concorrência de parceria público-privada tendo como escopo a prestação dos 

serviços de iluminação pública, incluindo a implantação, instalação, recuperação, 

modernização, melhoramento, eficientização, expansão, operação e manutenção da 

infraestrutura da rede municipal de iluminação do Município de Erechim, localizado no Estado 

do Rio Grande do Sul (“Projeto”) (“Edital 06/2021”), por meio da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social (“SMOP”). 

 

Findo o prazo de apresentação de propostas estabelecido no Edital 06/2021, o Conselho 

Municipal Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, nomeado pelo Decreto nº 5.213 

de abril de 2021, concedeu autorização, em 23 de agosto de 2021, para que o Machado 

Meyer, Sendacz e Opice Advogados (“Machado Meyer”), KMR Energia e Meio Ambiente Ltda 

(“KMR”) e Radar PPP Ltda (“Radar PPP” e, em conjunto, com Machado Meyer e KMR, os 

“Consultores”) conduzissem os estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos para a 

estruturação do Projeto. 

 

Em linha com o escopo jurídico indicado no âmbito do Edital 06/2021, o presente Caderno 6 

- Estudos Jurídicos e Análise da Fundamentação Legal (“Caderno”) apresentará os principais 

aspectos jurídicos considerados na realização dos estudos de modelagem jurídica. 

 

Nesse sentido, o objetivo deste Caderno é descrever e justificar o modelo jurídico considerado 

mais adequado para a implantação do Projeto, para, finalmente, detalhar o (i) instrumento 

convocatório da licitação para a outorga do Projeto (“Edital”) e (ii) a disciplina do instrumento 

contratual aplicável ao Projeto (“Contrato de Concessão”). 

 

Para a melhor compreensão do presente Caderno, destaca-se que esse encontra-se dividido 

em 9 (nove) sessões, incluindo esta, a saber: 
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(i) Visão Geral: Apresentação do escopo do Projeto; 

 

(ii) Panorama Legal e Institucional: Apresentação do panorama jurídico da 

prestação de serviços de iluminação pública, com enfoque nas competências 

federativas, e identificação dos principais agentes envolvidos seja na regulação 

como na prestação dos serviços; 

 

(iii) Diagnóstico Jurídico da Prestação do Serviço de Iluminação Pública no 

Município de Erechim: Identificação da forma de organização do serviço público 

de iluminação pública no Município de Erechim; 

 

(iv) Modelos Jurídicos de Contratação do Serviço de Iluminação Pública: Análise 

das possíveis modalidades de contratação; 

 

(v) Modelo Jurídico recomendado para o Projeto: Justificativa da modalidade 

contratual eleita e descrição dos arranjos institucionais necessários para 

implementação da modalidade contratual; 

 

(vi) Principais Aspectos Jurídicos do Edital: Análise e justificativa dos principais 

elementos do edital, considerando precedentes, doutrina e jurisprudência dos 

órgãos de controle; 

 

(vii) Principais Aspectos Jurídicos do Contrato: Análise e justificativa dos principais 

elementos do contrato, considerando precedentes, doutrina e jurisprudência dos 

órgãos de controle; 

 

(viii) Diretrizes de Zoneamento, Ambientais e Tributárias: Análise das principais 

diretrizes relacionadas ao zoneamento do município, ambientais e tributárias que 

se relacionam e impactam o projeto e, portanto, precisam ser observas pelas 

partes envolvidas; 

 

(ix) Minuta de Edital, Contrato e Anexos: Proposta de minuta de Edital, Contrato 

(respectivamente “Edital” e “Contrato”) e anexos. 

 

Cumpre ressaltar que a modelagem jurídico-institucional proposta neste Caderno foi 

elaborada com a observância das diretrizes oferecidas pelo Edital 06/2021 e resulta das 
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conclusões tecidas nos estudos de engenharia (Cadernos 1 e 2) e econômico-financeiros 

(Cadernos 3, 4 e 5). 

 

A análise aqui apresentada também levou em consideração as conclusões derivadas a partir 

da avaliação das melhores práticas na estruturação de projetos de iluminação pública, bem 

como entendimentos doutrinários e resultados de pesquisas jurisprudenciais em âmbito 

judicial e administrativo. 

 

1.1. Tabela Check-List 
 

Com vistas a facilitar a avaliação da Equipe Técnica dos estudos desenvolvidos no âmbito do 

Chamamento Público Nº 06/2021, em especial daqueles constantes no Anexo III do Edital, 

intitulado “DETALHAMENTO DO ESCOPO”, preparamos um checklist de atendimento a todo 

o conteúdo exigido. Tal lista, referente ao Caderno 06, está explicitada nos itens que seguem. 

 

Este espaço também é utilizado para dirimir qualquer dúvida em relação a localização de 

alguns conteúdos que poderão ser encontrados nos demais cadernos ou respectivos anexos. 

 

Devido ao caráter multidisciplinar do estudo apresentado, certos temas estão circunscritos em 

mais de uma área do conhecimento, sendo apresentados de maneira centralizada a fim de 

evitar repetições e possíveis erros de contextualização. Desta forma, a Tabela Check-List 

cumpre este papel de relação e indicação. 

 

Termo de Referência Página Caderno 02 (item) Página 

Anexo III – Item 6 

 

10.28 O interessado autorizado deverá sugerir 

alternativas de modelagem jurídica e formas de 

contratação. A sugestão da modalidade de 

contratação deverá estar embasada em avaliação 

jurídica da viabilidade de modelos institucionais 

alternativos ou complementares para o financiamento 

e a implantação do projeto, identificando suas 

implicações para o modelo de PPP. 

18 

Seções 3 (Diagnóstico 

Jurídico da Prestação do 

Serviço de Iluminação 

Pública no Município de 

Erechim), 4 (Modelos 

Jurídicos de Contratação 

do Serviço de Iluminação 

Pública) e 5 (Modelo 

Jurídico Recomendado 

para o Projeto) 

21-45 

10.29 A modelagem jurídica deverá detalhar as 

responsabilidades do parceiro público e do futuro 

concessionário, deixando claro quais riscos serão 

assumidos por cada uma das partes. 

18 

Em especial item 7.5 

(Alocação de Riscos); 

Disposto no Anexo I ao 

Caderno 06, minuta de 

Contrato e respectivos 

anexos 

67-77 
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Termo de Referência Página Caderno 02 (item) Página 

10.30 Os Estudos deverão ainda apresentar análise 

dos aspectos tributários do modelo de contratação 

escolhido, bem como abordar diretrizes regulatórias 

(municipais e federais), ambientais, de zoneamento e 

outros aspectos de natureza jurídico-regulatória 

aplicáveis ao projeto. 

18 

Seção 8 (Diretrizes de 

Zoneamento, Ambientais 

e Tributárias) 

90-101 

10.31 Por fim, deverão ser detalhadas as diretrizes 

para elaboração das minutas de edital e contrato. 
18 

Seção 9 (Minutas de 

Edital, Contrato e 

Anexos) e Anexo I ao 

Caderno 06, com a 

disposição de todas as 

minutas necessárias à 

licitação e contratação 

do projeto 

102; 

Anexo I 

Caderno 06 

Fonte: Elaboração própria. 
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02 
PANORAMA LEGAL E INSTITUCIONAL 

2. PANORAMA LEGAL E INSTITUCIONAL 

O modelo jurídico proposto, de concessão administrativa, encontra respaldo especialmente 

em normas do âmbito federal, com as especificidades e limitações oriundas da legislação 

local.  

 

Esse modelo tem sido adotado por diversos Municípios brasileiros para a delegação de 

serviços de iluminação pública para a iniciativa privada, como alternativa à prestação direta 

ou indireta, notadamente após a edição da Resolução ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 

2010 (conforme alterada de tempos em tempos, “Resolução ANEEL 414/2010”), como mais 

bem descrito a seguir. Tal fato decorre de diversas vantagens trazidas pelo modelo de 

concessão administrativa em comparação a formas alternativas de organização da prestação 

do serviço.  

 

O modelo de concessão administrativa permite: (i) a realização de investimentos em 

horizontes de longo prazo; (ii) o retorno sobre o capital investido; (iii) a melhoria nos índices 

de luminosidade e a cria incentivos para a maior eficiência e redução de gastos energéticos; 

(iv) a realização de pagamentos pelo Poder Público que levem em conta a qualidade do 

serviço prestado; (v) o recebimento de contraprestações a partir de recursos vinculados, da 

Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (“CIP”), já instituída no 

Município; e (vi) a prestação de garantias de parte a parte. 

 

Considerando, no entanto, o dever de motivação que norteia o processo decisório da 

Administração Pública, passamos inicialmente a apresentar, neste Caderno, o panorama 

jurídico e institucional que orienta a prestação de serviços de iluminação pública no modelo 

constitucional vigente, com enfoque na discussão acerca das competências federativas e no 

quadro regulatório do setor.  

 

Em seguida, descreveremos os diferentes modelos de contratação que poderiam ser, em 

tese, adotados pela Administração Pública, justificando, em seguida, a partir do cotejo das 

vantagens e desvantagens de cada modelo, a vantajosidade da opção pela concessão 

administrativa. 
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2.1. Competência para Prestação dos Serviços de Iluminação 
Pública 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (“Constituição Federal”), em seu 

art. 21, XII, “b”1, definiu como de competência da União a exploração, direta ou indireta, dos 

serviços e instalações de energia elétrica. Concomitantemente, em seu art. 30, V, determinou 

que é competência dos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local2, incluído o de transporte 

coletivo, que tem caráter essencial”. Não há, portanto, definição expressa do ente competente 

responsável pela execução dos serviços de iluminação pública. 

 

Com base na competência genérica instituída no art. 21, XII, “b” da Constituição Federal, por 

um longo período, foi comum a centralização da competência referente aos serviços de 

iluminação pública nas empresas distribuidoras de energia elétrica, nos termos da então 

vigente Resolução ANEEL n° 456, de 29 de novembro de 2000. 

 

Ocorre que não é difícil identificar nos serviços de iluminação pública evidente interesse local, 

o que avocaria aos Municípios a competência para a prestação do serviço com respaldo no 

art. 30, V da Constituição Federal3. Nesse sentido, como bem pondera Mario Saadi4: 

 
O serviço de iluminação pública constitui serviço público crucial tanto à 
garantia de moradia digna à população local, quanto de segurança pública. 
Apresenta centralidade para todas as ações que são realizadas nas áreas 
dos Municípios, caracterizando, portanto, sua natureza de interesse local. 

 

 

1  “Art. 21. Compete à União: (...) XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, 
de 15/08/95: b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, 
em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;”. (BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.). 

2  Segundo MARIO SAADI, as atividades definidas como atividades de interesse local são: “aquelas atividades que 
funcionem como catalisadoras dos assuntos de competência municipal, a referir-se aos interesses que dizem 
respeito mais diretamente às necessidades imediatas do Município e de sua população” (SAADI, Mário. 
Iluminação Pública: aspectos jurídicos à luz da experiência brasileira. Belo Horizonte: Fórum, 2021. p. 
22.). 

3  “Art. 30. Compete aos Municípios: (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
(...).” (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988.). 

4  SAADI, Mário. Iluminação Pública: aspectos jurídicos à luz da experiência brasileira. Belo Horizone: 
Fórum, 2021. p. 25. 
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Em análise sobre a interpretação e conteúdo do termo “interesse local”, já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal (“STF”) no sentido de que esse termo contempla as matérias que 

se referem às necessidades imediatas dos Municípios. Em relação a tais competências, o 

entendimento é de que os Municípios detêm autodeterminação e plena capacidade decisória5.  

 

Considerando, então, que a prestação dos serviços de iluminação pública é uma necessidade 

imediata dos Municípios, fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas locais, 

natural é a conclusão que igualmente compete ao Município a responsabilidade pela 

organização do serviço e sua prestação, nas modalidades previstas constitucionalmente. 

 

A competência municipal para a prestação dos serviços de iluminação pública acabou sendo 

definitivamente esclarecida por meio da edição da Resolução ANEEL 414/2010, que 

estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.  

 

Dentre outras disposições, a Resolução ANEEL 414/2010 determinou a obrigação de se 

promover a transferência aos respectivos Municípios dos sistemas de iluminação pública 

(luminárias, lâmpadas, relés e reatores) até então contabilizados por certas distribuidoras de 

energia elétrica como Ativos Imobilizados em Serviço (“AIS”) aos Municípios. Para tal fim, foi 

originalmente fixado um prazo de 2 anos (art. 218).  

 

De acordo com voto exarado pelo Diretor da ANEEL, Romeu Donizete Rufino, no âmbito do 

procedimento administrativo que resultou na edição da Resolução ANEEL 414/2010, tal 

obrigação tinha como objetivo “deixar claramente definida a competência da municipalidade 

 

5  Segundo o Min. Relator CARLOS VELLOSO, no âmbito da ADI nº 1.221-5/RJ, o interesse local diz respeito às 
necessidades imediatas do Município: “Os serviços funerários constituem, na verdade, serviços municipais, 
tendo em vista o disposto no art. 30, v, da Constituição: aos Municípios compete "organizar e prestar, 
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial”. Interesse local diz respeito a interesse que diz de perto com as 
necessidades imediatas do Município.” (STF - ADI: 1221 RJ, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Data de 
Julgamento: 09/10/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 31-10-2003 PP-00013 EMENT VOL-02130-
01 PP-00023).  

 

Repisou-se o entendimento na ADI nº 2.340/SC, envolvendo a prestação dos serviços de saneamento básico. 
Segundo o Min. GILMAR MENDES os serviços essenciais, de necessidade imediata, são de interesse local, 
conhecendo o Município, melhor do que qualquer ente federativo, as necessidades primordiais da população: 
“Depreende-se que a essência da autonomia municipal contém primordialmente autoadministração, que 
implica a capacidade decisória quanto aos interesses locais sem delegação ou aprovação hierárquica. E 
autogoverno. Evidentemente, o mínimo de competências materiais municipais depende do contexto histórico 
e circunscreve-se ao interesse predominantemente local, ou seja, aquele interesse que não afeta 
substancialmente as demais comunidades.” (STF - ADI: 2340 SC, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Data de Julgamento: 06/03/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-087 DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 
10-05-2013) 
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para a prestação desses serviços [de iluminação pública], conforme previsão constitucional”6. 

Para viabilizar a sua aplicação, conforme alterada pela Resolução ANEEL nº 418, de 23 de 

novembro de 2010, a ANEEL definiu como iluminação pública “o serviço público que tem por 

objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua 

ou eventual”.  

 

Com relação à aceitação das questões relativas à iluminação da Resolução ANEEL nº 

414/2010, tem-se de um lado a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 60, ajuizada pela 

Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), tendo por objetivo 

a declaração de constitucionalidade do art. 218 da Resolução, que trata da transferência do 

“sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS à pessoa 

jurídica de direito público competente”. A ADC foi extinta sem resolução do mérito, decisão 

contra a qual foi oposto Agravo Regimental, o qual também teve seu provimento negado7. 

 

De outro lado, tramita no Senado Federal o Projeto de Decreto Legislativo n° 85, de 2015, 

cujo propósito é sustar a vigência do art. 13 da Resolução ANEEL nº 479/2012, e dos arts. 21 

e 218 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que, nos termos da Ementa “repassa aos Municípios 

a responsabilidade pelos serviços de elaboração de projeto, implantação, expansão, 

operação e manutenção das instalações de iluminação pública e a transferência de tais 

ativos”. O projeto já recebeu parecer contrário pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

 

Cumpre ainda pontuar que desde a edição da Resolução ANEEL 414/2010 a grande maioria 

dos Municípios já concluiu os procedimentos envolvendo a transferência, à iniciativa privada, 

dos ativos de iluminação pública. Tal fato sugere que as controvérsias envolvendo o 

reconhecimento da competência municipal para a prestação dos serviços de iluminação 

pública já parecem superadas. 

 

 

6  BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Voto no processo n. 48500.002402/2007-19. Julgado em 09 
set. 2010. Relator: Diretor Romeu Donizete Rufino. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/cedoc/aren2010414_1.pdf>. Acesso em 04/10/202021. 

7  “No caso dos autos, como visto, a Autora sustenta a constitucionalidade da transferência dos ativos de 
iluminação pública registrados como AIS dos Municípios. No entanto, a verificação a respeito da validade da 
norma não se funda em confronto direto com o texto constitucional, uma vez que depende da prévia análise do 
conteúdo da Lei 9.427/1996, do Decreto-lei 3.763/1941 e do Decreto 41.019/1957, que tratam das atribuições 
da ANEEL, de disposições sobre águas e energia elétrica e dos serviços de energia elétrica, respectivamente. 
Dessa feita, o caso envolveria, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera 
crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal” (STF 
- ADC: 60 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 
09/04/2019, Data de Publicação: DJe-076 12/04/2019. Disponível em 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/697760298/acao-declaratoria-de-constitucionalidade-adc-60-df-
distrito-federal>). 
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A partir da confirmação da titularidade municipal dos serviços de iluminação pública, decorre 

a conclusão lógica, igualmente explicitada na Resolução ANEEL 414/2010, de que o 

Município é responsável pela “elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e 

manutenção das instalações de iluminação pública”, incluindo os “custos referentes à 

ampliação de capacidade ou reforma de subestações, alimentadores e linhas já existentes, 

quando necessárias ao atendimento das instalações de iluminação pública”. Evidente que, no 

âmbito de sua discricionariedade, pode o Município determinar a melhor forma de prestar o 

serviço, inclusive, por exemplo, por meio da concessão do serviço público. Outra possibilidade 

dada pela Resolução ANEEL 414/2021 corresponde à prestação desse serviço pela 

distribuidora de energia elétrica, mediante celebração de contrato específico para tal fim.  

 

Diante do acima exposto, é possível concluir que, por meio da Resolução ANEEL 414/2010, 

a ANEEL sedimentou o entendimento acerca da competência municipal para gestão da 

infraestrutura de iluminação pública. Assim, o ente municipal poderá (a) executar diretamente 

os serviços relacionados à iluminação pública; (b) transferir estas atividades à distribuidora de 

energia elétrica, mediante celebração de contrato específico (artigo 21, § 1º da Resolução 

ANEEL 414/2010) ou ainda (c) delegá-los à iniciativa privada, por meio de uma das 

modalidades contratuais admitidas em lei. 

 

2.2. Custeio da Prestação dos Serviços de Iluminação Pública 
 

Como indicado no item anterior, a competência municipal quanto à gestão dos ativos e à 

execução dos serviços de iluminação pública dialoga diretamente com a previsão 

constitucional referente ao tributo responsável por custear a atividade de iluminação pública, 

a ser instituído pelos governos municipais. Nesse sentido afirma MÁRIO SAADI: “da conjugação 

entre a competência tributária para custear os serviços e os pontos regulatórios sobre os 

ativos e serviços de iluminação pública, fica clara a competência municipal sobre esta 

atividade8.”  

 

Com o propósito de viabilizar o custeio dos serviços de iluminação pública pelos Municípios, 

diante do reconhecimento de impossibilidade de instituição de taxa pela natureza indivisível 

dos serviços de iluminação pública, por meio da edição da Emenda Constitucional n° 39/2002 

 

8  SAADI, Mário. Iluminação Pública: aspectos jurídicos à luz da experiência brasileira. Belo Horizonte: 
Fórum, 2021. p. 29. 
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foi introduzido o art. 149-A na Constituição Federal9. Referido artigo autorizou que o 

Municípios e o Distrito Federal instituam contribuição, na forma de leis, para o custeio de 

iluminação pública. 

 

Assim, a principal forma de custeio dos serviços de iluminação pública é, atualmente, a 

Contribuição de Iluminação Pública (“CIP”), que pode ser identificada sob denominações 

ligeiramente distintas entre os diferentes Municípios. 

 

Em meio ao julgamento do Recurso Extraordinário 666.404 SP, realizado pelo Plenário do 

STF em 18 de agosto de 2021, a Corte decidiu que os Municípios poderão aplicar os recursos 

da CIP na expansão e aprimoramento da rede de iluminação pública. Em 19 de novembro de 

2013, o Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria e como resultado do julgamento 

da matéria foi fixada a tese que “é constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por 

meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da 

rede”.  

 

A decisão de mérito sobre a destinação da CIP foi aprovada pelo STF ao analisar Recurso 

Extraordinário apresentado pelo Município de São José do Rio Preto (SP) contra decisão do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (“TJSP”). O TJSP decidiu, em 2011, que a contribuição não 

poderia ser usada para investimento em melhorias e na ampliação da rede de iluminação 

pública da cidade paulista. A arrecadação do tributo, no entendimento do tribunal, poderia ser 

destinada apenas às despesas com instalação e manutenção do serviço, uma vez que 

melhorias e ampliação não estão incluídas no conceito de custeio do serviço, estabelecido no 

artigo 149-A da Constituição Federal. O município contestou a interpretação, e o processo 

tramitava no STF desde 2012. 

 

2.3. Modelo de Governança da Prestação dos Serviços de 
Iluminação Pública 

 

Partindo do reconhecimento do modelo de competências constitucional que organiza a 

prestação dos serviços públicos de iluminação pública, para melhor clareza, nos itens 

 

9  “Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para 
o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 39, de 2002) Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, 
na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)”. (BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro 
Gráfico, 1988.) 
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seguintes explicitamos o panorama institucional correspondente, indicando o escopo e os 

limites das atribuições de cada um dos agentes responsáveis pela sua prestação. 

 

2.3.1. Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) 

 

A ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (“MME”) 

foi criada por meio da Lei Federal nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e tem como finalidade 

regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. 

 

Em que pese o reconhecimento da competência municipal para a prestação do serviço de 

iluminação pública, a ANEEL permanece sendo um agente relevante na compreensão do 

setor. Isso porque compete à ANEEL a responsabilidade de estabelecer quais são as 

obrigações das distribuidoras de energia elétrica com relação ao fornecimento de energia para 

os parques de iluminação pública e os direitos e obrigações dos Municípios enquanto usuários 

do serviço público de distribuição, assunto este que é atualmente disciplinado pela Resolução 

ANEEL 414/2010.  

 

Ou seja, a ANEEL segue estabelecendo as diretrizes gerais do fornecimento de energia pelas 

distribuidoras aos Municípios para fins de iluminação pública, na qualidade de órgão 

competente na regulação dos serviços de energia elétrica no Brasil.  

 

As diretrizes gerais estão postas na Resolução ANEEL 414/2010, segundo a qual, compete à 

ANEEL, por exemplo, analisar as reclamações formuladas pelo Poder Público com relação à 

iluminação pública no que concerne às cláusulas contidas no respectivo contrato de 

fornecimento acordado entre as partes. 

 

Com o objetivo de padronizar a regulamentação do fornecimento de energia para a iluminação 

pública, a ANEEL publicou em 9 de julho de 2020 a Resolução ANEEL nº 888, de 30 de junho 

de 2020 (“Resolução ANEEL 888/2020”), que aprimora as disposições relacionadas ao 

fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública, por meio da 

inserção do Capítulo II-A na Resolução ANEEL 414/2010.  

 

Ali foram consolidadas as disposições atinentes à conexão de instalações, realização de 

cadastro dos pontos de iluminação pública, medição e faturamento, contratos e arrecadação 
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de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Até o advento de tal norma, 

tais temas, por força do art. 68 da Resolução ANEEL 414/2010, eram disciplinados por meio 

do contrato firmado entre o poder público municipal ou distrital e a distribuidora de energia 

elétrica. 

 

A principal inovação da Resolução ANEEL 888/2020 foi substituir o contrato de iluminação 

pública, pelos mesmos contratos das demais unidades consumidoras dos Grupos A e B e, 

consequentemente, sujeitando-os à regulamentação pela ANEEL das disposições 

relacionadas ao fornecimento de energia elétrica ao serviço público de iluminação pública. 

 

A edição da Resolução ANEEL 888/2020 foi, no entanto, revestida de polêmica. Por meio de 

decisão liminar proferida em apelação cível, apresentada pela Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica – ABRAADE e julgada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, o Desembargador Carlos Pires Brandão suspendeu os efeitos da Resolução ANEEL 

888/202010. Mais especificamente, por força do deferimento da liminar as obrigações previstas 

na Resolução ANEEL nº 888/2020, notadamente, a gratuidade na prestação do serviço de 

arrecadação, limite de 1% até a próxima revisão tarifária, e impedimento de compensação de 

valores, somente serão exigidas após o julgamento final do recurso de apelação cível em 

referência.  

 

A apelação cível foi interposta em face de decisão do Juízo Federal favorável à manutenção 

da Resolução ANEEL 888/2020, no âmbito do Mandado de Segurança impetrado pela 

ABRAADE, por meio do qual questionou-se a competência da ANEEL sobre a matéria e a 

possibilidade da aplicação da resolução aos contratos já firmados pelos Municípios e 

distribuidoras de energia, em sentido contrário às determinações posteriores. 

 

2.3.2. Distribuidora 

 

 

10  Nos termos da decisão do Desembargador CARLOS PIRES BRANDÃO “Isso porque a alteração implementada pela 
Resolução Normativa n. 888/2020 não pode ser aplicada às relações jurídicas firmadas anteriormente a sua 
vigência, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito garantido no art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.  
Com efeito, os contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica firmados pelas 
associadas da impetrante devem se sujeitar às regras vigentes à época de sua celebração, em homenagem, 
ainda, aos princípios da segurança jurídica e irretroatividade das leis. Em vista de tais razões, a concessão, 
em parte, da liminar pleiteada é medida que se impõe, para afastar os efeitos da REN ANEEL 888/2020 aos 
contratos e convênios já firmados.” (TRF1 • MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO • Energia Elétrica 
(10075) • 1052154-94.2020.4.01.3400 • Órgão julgador 14ª Vara Federal Cível da SJDF do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região - Inteiro Teor). 
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As distribuidoras de energia elétrica, por sua vez, assumem um papel fundamental no serviço 

de iluminação pública. Apesar de não serem responsáveis pela prestação do serviço de 

modernização, otimização, expansão e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação 

pública nos municípios, são responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica. Em outras 

palavras, são elas que levam a energia elétrica à rede de iluminação pública. 

 

As distribuidoras também são responsáveis pela cobrança das faturas de energia elétrica, 

calculadas com base nas tarifas. As tarifas de consumo de energia elétrica, por sua vez, são 

definidas de acordo com a atividade exercida na unidade consumidora e a finalidade da sua 

utilização, estando subdivididas em classes e subclasses, conforme determina a Resolução 

ANEEL 414/2010.  

 

Nos termos do art. 53-P da Resolução ANEEL 414/2010, para a classe iluminação pública 

aplicam-se as tarifas homologadas pela ANEEL para o Grupo A e, para o Grupo B, as tarifas 

homologadas do subgrupo B4a. Nos termos do art. 26-A, §2º, a contratação do serviço de 

distribuição de energia elétrica poderá ser celebrado por quem receber a delegação do poder 

público municipal ou distrital para a prestação do serviço público de iluminação pública, sendo 

nesses casos operada transferência de titularidade do contrato pela concessionária. 

 

Sob a perspectiva técnica, prevê a Resolução ANEEL 414/2010 que a distribuidora deve 

possuir norma técnica específica sobre iluminação pública, que discipline exclusivamente 

sobre:  

 

I – padrões técnicos para conexão e materiais aplicáveis;  

II – procedimentos de conexão e responsabilidades;  

III - procedimentos para intervenções programadas, de urgência e emergência no 

sistema de iluminação pública que afetem a rede de distribuição de energia elétrica;  

IV – procedimentos para restabelecimento do sistema de iluminação pública em caso 

de intervenção na rede de distribuição de energia elétrica, incluindo casos de 

substituição de postes e estruturas e em outras situações necessárias;  

V – procedimentos para inspeção e correção de deficiência técnica ou de segurança 

que ofereçam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico 

ou de iluminação pública;  

VI – normas, equipamentos e procedimentos de segurança;  
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VII - procedimentos e responsabilidades em caso de acidentes;  

VIII – procedimentos para a apresentação de projetos de iluminação pública, incluindo 

o limite de aumento da carga instalada para dispensa de projeto;  

IX – informações para a atualização dos circuitos e pontos de iluminação pública no 

sistema de informação geográfica da distribuidora; e 

X – requisitos para integração dos sistemas de gestão de iluminação pública, 

observadas as instruções da ANEEL.  

 

2.3.3. Município 

 

Conforme supramencionado, nos termos art. 30, V da Constituição Federal e art. 21 

Resolução 414/2010, a elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e 

manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do ente 

municipal. 

 

As competências do Município dependerão se o serviço de iluminação pública será prestado 

pelo ente público, diretamente, ou por regime de concessão. No cenário de uma concessão 

administrativa, por exemplo, caberá ao Município a regulação e fiscalização da prestação do 

serviço de iluminação pública, bem como a responsabilidade pelo pagamento das faturas de 

energia emitidas pela distribuidora local 
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03 
DIAGNÓSTICO JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE ERECHIM 

3. DIAGNÓSTICO JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM 

3.1. Titularidade dos Ativos que Compõem a Rede de Iluminação 
Pública 

 

Conforme mencionado na Seção 2 deste Caderno, o art. 218 da Resolução ANEEL 414/2010 

estabelece que a distribuidora deve transferir para o Município o sistema de iluminação 

pública registrado como AIS11. De acordo com a Resolução Normativa nº 587 de 10 de 

dezembro de 2013 (“Resolução ANEEL 587/2013”), que alterou o art. 218 da Resolução 

ANEEL no 414/2010, a data limite para a transferência dos ativos ocorreu em 31 de dezembro 

de 2014. 

 

A Resolução Normativa nº 480 de 3 de abril de 2012 (“Resolução ANEEL 480/2012”), por sua 

vez, previu os procedimentos para a transferência do AIS.  

 

Por força do art. 7° da Resolução ANEEL 480/2012 a distribuidora deverá manter disponível 

pelo prazo de 5 (cinco) anos os documentos que compõem cada processo de transferência 

de ativos de iluminação pública por município da área de concessão, para fins de fiscalização 

da ANEEL. 

 

Especificamente em relação ao Município de Erechim, entendemos que o processo de 

transferência de titularidade dos ativos de iluminação pública já foi concluído. Durante a 

realização do Projeto, não recebemos informações sobre os instrumentos contratuais que 

formalizaram tal transferência. 

 

3.2. Fornecimento de Energia Elétrica ao Município de Erechim 
 

 

11  De acordo com a Resolução ANEEL 480/2012, AIS é o conjunto de todos os bens, instalações e direitos que, 
direta ou indiretamente, concorram, exclusiva e permanentemente, para manutenção das atividades da 
concessionária de serviço público de energia elétrica, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de 
propriedade industrial e comercial. 
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O Município de Erechim encontra-se sob a área de cobertura da RGE Sul Distribuidora de 

Energia S.A. (“RGE”). O fornecimento de energia elétrica para as instalações de iluminação 

pública do Município é realizado pela RGE, nos termos de Contrato n° 001/DRSP/2020, 

datado de 23 de setembro de 2020 entre RGE e o Município de Erechim (“Contrato de 

Fornecimento”), firmado a partir de processo de dispensa de licitação.  

 

Da análise do Contrato de Fornecimento, verifica-se que o instrumento essencialmente replica 

as normas gerais fixadas pela ANEEL nos termos da Resolução ANEEL 414/2010. 

Disposições relevantes como medição e faturamento permanecem regidas pela Resolução 

ANEEL 414/2010. 

 

3.3. Forma de Prestação de Serviços de Iluminação Pública no 
Município de Erechim  

 

Nos termos do art. 21, incisos I e VI da Lei Municipal n° 4.420, de 11 de fevereiro de 200912, 

conforme alterada, dentro da estrutura administrativa do Município de Erechim compete à 

SMOP tanto as atividades relativas à construção, manutenção e conservação de instalações 

e obras públicas municipais, como a organização e a manutenção dos serviços relativos à 

iluminação pública. 

 

Conforme informações que nos foram fornecidas, atualmente o Município de Erechim conta 

com duas equipes dedicadas à realização dos serviços de manutenção da rede municipal de 

iluminação pública, cumprindo turnos distintos, focados especialmente na iluminação baixa 

de postes.  

 

A fim de intensificar os trabalhos de manutenção da iluminação pública e troca de lâmpadas, 

a Prefeitura Municipal de Erechim firmou os seguintes contratos de prestação de serviços, na 

modalidade de registro de preços após a realização de pregões presenciais: 

 

 

12  “Art. 21.  À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação compete: I –  as atividades do Município 
concernentes à construção, à manutenção e à conservação de instalações e obras públicas municipais; à 
construção, pavimentação, manutenção e conservação das estradas municipais rurais e das vias urbanas, 
construção de galerias de águas pluviais, de drenagem e canalização de córregos, construção de poços 
artesianos; (...) VI –  a organização e a manutenção dos serviços relativos à iluminação pública, cemitérios 
municipais, serviços de telefonia e demais serviços afins prestados pelo município; (...).” (ERECHIM. Lei 
Municipal nº 4.420, de 11 de fevereiro de 2009. Autoriza a celebração de convênio com o lar Espírita Irmã 
Scheila de Guatá, para abrigar, em regime de internato, pessoas marginalizadas ou que apresentem desvios 
de conduta, e dá outras providências.. Erechim/RS.). 
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(i) Ata de Registro de Preços n° 5/2021, datada de 1º de abril de 2021, derivada 

do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 13/2021, com vigência de 12 

meses, tendo como contraparte Alex Sandro Wudarski – ME, e como escopo a 

contratação de empresa especializada para conserto de conjuntos de 

iluminação pública em diversos pontos do Município.  

 

A contratação contempla quantitativo de 2.000.000 unidades, pelo preço 

unitário de R$ 31,80. Como previsto em seu item 1.1.2, a existência dos preços 

registrados não obriga a Administração Pública a firmar as contratações, 

facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. A contratação com o fornecedor 

registrado deverá ser formalizada por intermédio de instrumento contratual, 

emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 

instrumento similar. 

 

(ii) Ata de Registro de Preços n° 6/2021, datada de 1º de abril de 2021, derivada 

do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 10/2021, com vigência de 12 

meses, tendo como contraparte Alex Sandro Wudarski – ME, e como escopo a 

contratação de empresa especializada para conserto das luminárias tipo 

pétalas nos postes de iluminação de 15 a 22 metros, localizados nas Avenidas, 

canteiros centrais e trevos de acesso à cidade. A contratação contempla 

quantitativo de 600.000 unidades, pelo preço unitário de R$ 166,00. Como 

previsto em seu item 1.1.2, a existência dos preços registrados não obriga a 

Administração Pública a firmar as contratações, facultando-se a realização de 

licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. A contratação com o fornecedor registrado deverá ser formalizada 

por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar. 

 

Diante da organização do serviço mediante prestação direta, eventuais solicitações de 

manutenções pelos munícipes devem ser formalizadas diretamente à SMOP. 

 

Em complemento ao já exposto, cumpre explicitar que em 24 de agosto de 2021 foi editada a 

Lei Municipal 6.864, que passou a dispor sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED 
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na rede de iluminação pública em novos loteamentos, condomínios e todos os demais 

empreendimentos imobiliários no Município de Erechim. A norma ainda prevê a necessidade 

de os materiais utilizados em novos loteamentos serem compatíveis com as normas da ABNT 

- Associação Brasileira de Normas Técnicas e que sua eficiência seja comprovada por órgão 

técnico credenciado pelo INMETRO. 

 

3.4. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública em Erechim  
 

Em Erechim, a CIP encontra-se disciplinada pela Lei Municipal n° 4.856, de 22 de dezembro 

de 2010, que consolida a legislação tributária e institui o Código Tributário Municipal (“Código 

Tributário Municipal”). 

 

Para fins do Código Tributário Municipal define-se o serviço de iluminação pública como “o 

consumo de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e 

instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública”. O fato 

gerador para fins de incidência da CIP é a própria existência e funcionamento do serviço de 

iluminação pública. São contribuintes as pessoas físicas e jurídicas e a estas equiparadas que 

residam ou se estabeleçam no Município de Erechim e que consumam energia elétrica.   

 

Os valores devidos pelos sujeitos passivos da CIP, diferenciados em função da classe de 

consumidores e quantidade de consumo mensal, medida em Kw/h são especificados no art. 

115 do Código Tributário Municipal, sendo reajustados anualmente nos mesmos índices de 

reajuste da Unidade de Referência Municipal.  

 

Ficam isentos da contribuição os consumidores de todas as classes, cujo consumo mensal 

atinja até 50 kw/h, e os consumidores da classe rural, incluídos os residentes nas sedes dos 

Distritos Municipais, independentemente do consumo 

 

Conforme art. 117 do Código Tributário Municipal, a CIP será lançada para pagamento 

juntamente com a fatura mensal de energia elétrica. Conclui-se, portanto, que compete às 

distribuidoras a cobrança da CIP e o posterior repasse ao Município.  

 

O art. 118 do Código Tributário Municipal trata da cobrança e do repasse dos recursos 

relativos à mencionada contribuição. Nos termos do referido artigo, o contrato ou convênio 

contratado pelo Município com a companhia de distribuição de energia elétrica local deverá 

observar as seguintes disposições: 
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(i) repasse imediato do valor arrecadado pela Concessionária ao Município, com 

retenção dos valores necessários ao pagamento da energia fornecida para a 

iluminação pública e os valores fixados para remuneração dos custos de 

arrecadação e de débitos que, eventualmente, o Município tenha ou venha a 

ter com a concessionária, relativos aos serviços acima mencionados; 

 

(ii) montante devido e não pago da CIP, a que se refere o "caput" deste artigo, 

será inscrito em dívida ativa 60 dias após a verificação da inadimplência; e 

 

(iii) os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, 

multa e correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal. 

 

O art. 11913 do Código Tributário Municipal formaliza a criação de Fundo Municipal de 

Iluminação Pública, de natureza contábil, administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda, 

tendo como objeto o recebimento de todos os recursos arrecadados com a CIP. 

 

Em 30 de setembro de 2020, foi firmado, entre o Município de Erechim e a RGE, convênio de 

prestação de serviços para arrecadação da CIP (“Convênio CIP”), cujo objeto é a prestação, 

pela RGE, dos serviços de cobrança e arrecadação mensal da CIP, a ser realizada por fatura 

de energia elétrica/nota fiscal emitida mensalmente pela RGE para faturamento das unidades 

consumidoras ativas e existentes no cadastro da concessionária de distribuição. 

 

Embora o Convênio CIP, ao descrever o objeto contratual, faça referência à arrecadação da 

CIP, nos termos das Leis Municipais n° 3.539/2002, 4100/2006 e Decreto 4420/2016, 

entendemos que os dois primeiros instrumentos normativos foram explicita ou tacitamente 

revogados, de modo que a regulação da CIP no Município encontra-se atualmente 

disciplinada pelo Código Tributário Municipal. Recomenda-se, assim, a retificação do contrato 

para fazer referência expressa aos procedimentos estabelecidos no Código Tributário 

Municipal. 

 

 

13  “Art. 119 Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, de natureza contábil e administrada pela 
Secretaria Municipal da Fazenda. Parágrafo único. Para o fundo deverão ser destinados todos os recursos 
arrecadados com a CIP para custear os serviços de iluminação pública previstos nesta Lei.” (ERECHIM. Lei nº 
4.856, de 22 de dezembro de 2010. Consolida a Legislação Tributária e Institui o Código Tributário 
Municipal. Erechim/RS) 
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Não obstante o acima exposto, segue abaixo uma síntese das principais informações 

relevantes do Convênio CIP para fins da implementação do Projeto: 

 

(i) Arrecadação da CIP: o valor cobrado de cada unidade consumidora será 

calculado segundo informações da Prefeitura, cumprindo-se o disposto na 

legislação municipal vigente. A arrecadação é formalizada por meio da Nota 

Fiscal / Conta de Fornecimento de energia elétrica. Após 90 (noventa) dias do 

vencimento, a cobrança das contas de energia elétrica de consumidores 

inadimplentes, incluindo os valores da CIP poderá ser realizada por empresas 

contratadas pela concessionária. Após 6 (seis) meses, a Concessionária estará 

desobrigada da cobrança da inadimplência de consumidores; 

 

(ii) Alteração na Cobrança da CIP: o atendimento a qualquer pedido de isenção, 

suspensão, exclusão ou cancelamento de cobrança da CIP somente será 

efetivado mediante envio de comunicação por escrito pela Prefeitura com 60 

(sessenta) dias de antecedência ou determinação judicial; 

 

(iii) Aplicação da CIP: A Concessionária contabilizará o montante proveniente da 

arrecadação mensal da CIP e, desde que expressamente previsto e autorizado 

em lei municipal, poderá utilizar esse valor na liquidação de despesas de 

Iluminação Pública de Responsabilidade do Município. A arrecadação dos 

valores referentes à CIP deverá preceder o encontro de contas a ser realizado 

pela Concessionária; 

 

(iv) Saldo Negativo: após a liquidação dos débitos da Prefeitura, eventuais saldos 

mensais negativos devem ser apresentados para pagamento pela Prefeitura 

na mesma data de vencimento das contas relativas à iluminação pública do 

mês subsequente da arrecadação da CIP; 

 

(v) Saldo Positivo: Após a liquidação dos débitos da Prefeitura, a Concessionária 

repassará à Prefeitura até o 10º dia útil do mês subsequente ao da arrecadação 

da CIP o saldo efetivamente positivo para conta bancária indicada no Convênio; 

 

(vi) Remuneração: A título de remuneração pelos serviços prestados pela 

operacionalização do convênio, a concessionária cobrará mensalmente do 

Prefeitura o montante correspondente 1% do montante da CIP arrecadado pela 
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Concessionária. Eventuais custos decorrentes da prestação de serviços de 

cobrança pelas contratadas da concessionária poderão ser suportadas pela 

Prefeitura. A Prefeitura autoriza, ainda, a concessionária a reter o saldo positivo 

da CIP arrecadado até que eventual pendência relativa ao inadimplemento de 

obrigações financeiras relativas ao fornecimento de energia elétrica seja 

sanada. 

 

(vii) Vigência: 12 meses, prorrogando-se sucessivamente por mais 12 meses de 

forma automático, exceto se houver manifestação em contrário por quaisquer 

das partes com antecedência mínima de 90 dais. O Convênio poderá ser 

renovado automaticamente até o limite de 60 meses. 
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04 
MODELOS JURÍDICOS DE CONTRATAÇÃO DO 
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

4. MODELOS JURÍDICOS DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Há, no sistema jurídico brasileiro, a previsão de algumas modalidades de contratação típicas, 

por parte do Poder Público, referentes a serviços e/ou obras públicas, com agentes privados. 

Nesse aspecto, o Poder Público pode promover a participação privada em projetos por meio 

da celebração de contrato administrativo regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

(“Lei Federal de Licitações” ou “Lei nº 8.666/93”), ou um contrato de concessão, submetido 

ao regime da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“Lei Federal de Concessões” 

ou “Lei nº 8.987/95”) ou da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (“Lei Federal de PPP” 

ou “Lei nº 8.987/2004”).  

 

Cada uma das modalidades de contratação apresenta particularidades. O cotejo das 

vantagens e desvantagens de cada modelo de contratação nos permite avaliar qual é a 

alternativa mais adequada a cada caso concreto. 

 

Os contratos regidos pela Lei Federal de Licitações são caracterizados, via de regra, pela não 

transferência da gestão do serviço ao contratado privado, estabelecendo, na maioria dos 

casos, uma remuneração fixa a ser paga diretamente pelo Poder Público ao contratado 

privado pela prestação do serviço e/ou obra objeto do contrato. 

 

Vale pontuar, contudo, que com a vigência da Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021 (“Nova Lei 

Federal de Licitações”) e sua efetiva implementação pela Administração Pública, os contratos 

administrativos passarão a se submeter a um conjunto de normas mais atualizado e adequado 

à realidade da Administração Pública brasileira. Em comparação à Lei Federal de Licitações, 

a Nova Lei Federal de Licitações trouxe inovações relevantes na disciplina dos contratos 

administrativos, buscando incorporar atualizações e até mesmo entendimentos já 

consolidados de pelos tribunais de contas. Vide, por exemplo, a possibilidade de celebração 

de contratos de prestação de serviços com vigência de até 10 (dez) anos, desde que 

observadas as condições ali previstas (art. 107 da Nova Lei Federal de Licitações).  
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Apesar da vigência imediata da Nova Lei Federal de Licitações, o seu art. 191 prevê que até 

1º de abril de 2023, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente utilizando 

como base tanto a Nova Lei Federal de Licitações, como, por exemplo, a Lei Federal de 

Licitações, devendo o edital ou o instrumento contratual, indicar qual o regramento eleito pelo 

gestor para a contratação. 

 

Considerando a falta de previsibilidade jurídica de como se dará o controle e fiscalização dos 

contratos regidos pelo novo regime, bem como a ausência de informações sobre como o 

Município de Erechim tem conduzido a transição para a aplicação da Nova Lei Federal de 

Licitações, optou-se pela não aplicação da Nova Lei Federal de Licitações e realização da 

modelagem tendo em referência, quando aplicável, a Lei Federal de Licitações. Entendemos, 

ademais, que mesmo se considerássemos a aplicação da disciplina dos contratos 

administrativos por ela previstas, o modelo de concessão administrativa ainda se mostra como 

o mais adequado para a estruturação do projeto, como mais bem detalhado nesta Seção.  

 

Como exposto, para os fins do presente estudo, considerando o horizonte previsto para a 

formalização da parceria, entendemos que a contratação seria preponderantemente regida 

pela Lei Federal de PPP e, subsidiariamente, pela Lei Federal de Licitações. 

 

Diferentemente do que ocorre nas contratações regidas pela Lei Federal de Licitações, no 

regime de concessões ocorre uma efetiva transferência temporária do direito de exploração 

do objeto a ser contratado. Sendo assim, a concessionária assume a responsabilidade pela 

realização de tal objeto, seja ele a prestação de um serviço ou execução de uma obra perante 

o Poder Público, usuários do serviço e terceiros. Neste modelo, é comum que as obrigações 

de investimentos fiquem a cargo do particular. Além disso, nos casos em que há concessões, 

maiores são as possibilidades legais e as ferramentas que o Poder Público possui para regular 

os serviços prestados e/ou a obra desenvolvida.  

 

Até o surgimento da Lei Federal de PPP, as concessões eram, de um modo geral, regidas 

pela Lei Federal de Concessões, a qual, ao regulamentar a chamada concessão comum, 

prevê a prestação de serviços públicos pela concessionária, precedidos ou não da execução 

de obra pública, sendo tal prestação remunerada por meio da cobrança de tarifas dos usuários 

do serviço.  

 

Com a edição da Lei Federal de PPP, foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro 

duas novas modalidades de concessão, quais sejam: a concessão patrocinada e a 
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concessão administrativa. Em linhas gerais, a concessão patrocinada é a concessão de 

serviços públicos ou de obras públicas, cuja remuneração é feita por meio da cobrança de 

tarifas dos usuários e, adicionalmente, de contraprestação pecuniária do parceiro público ao 

parceiro privado (art. 2º, § 1º). A concessão administrativa, por sua vez, é o 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, remunerado por meio 

de contraprestação pública (art. 2º, § 2º). 

 

A seguir serão brevemente descritas as principais características das referidas modalidades, 

a fim de que, ao final, seja possível compreender a razão de a concessão administrativa ser, 

no nosso entendimento, a modalidade de contratação eleita e considerada a mais adequada 

à realização do Projeto. 

TAIS E TRIBUTÁRIAS 

4.1. Contratos administrativos regidos pela Lei n° 8.666/93 
 

A Lei Federal de Licitações, dentre as espécies de contratos administrativos que prevê, dispõe 

sobre a possibilidade de contratação pública de obras e serviços na modalidade de 

empreitada. Trata-se de espécie contratual utilizada nos casos em que a Administração 

Pública transfere ao particular a execução da obra ou serviço, para que este o execute 

mediante remuneração prefixada.   

 

A Lei Federal de Licitações foi, no entanto, além da simples previsão da referida modalidade 

contratual ao instituir 2 (dois) regimes possíveis para a contratação de empreitada, quais 

sejam: a empreitada a preço global e por preço unitário. A segregação estabelecida pela Lei 

Federal de Licitações, todavia, como observa MARÇAL JUSTEN FILHO, está pautada, sobretudo, 

pelo critério utilizado pelo Poder Público para calcular a remuneração do contratado14.  

 

As empreitadas por preço global terão cabimento nos casos em que o Poder Público buscar 

contratar a execução da obra ou serviço por preço certo e total (art. 6º, VIII, ‘a’). Trata-se de 

 

14  Segundo MARÇAL JUSTEN FILHO: “Tanto a empreitada por preço unitário como aquela por preço global 
apresentam em comum a contratação da execução de uma obra ou serviço, incumbindo ao particular fornecer 
o trabalho ou o trabalho e materiais, mediante uma remuneração. A distinção entre as figuras envolve, de um 
modo direto, o critério para a determinação da remuneração do particular. Na empreitada por preço global, 
existe um preço global pela obra ou serviço. O licitante obriga-se a executar a obra ou serviço, mediante 
remuneração calculada como um valor determinado. Já na empreitada por preço unitário, o empreiteiro é 
contratado para executar o objeto, sendo o preço fixado por preço certo por unidades determinadas. Portanto, 
a remuneração do particular é obtida pelo somatório dos diferentes itens contemplados numa estimativa de 
execução.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 157.) 
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um regime de contratação em que o contratado não assume boa parte dos riscos do 

empreendimento, na medida em que o ente público permanece responsável pelo dever de 

reequilíbrio, por quaisquer eventos que, oriundos de atos e fatos estranhos ao contratado, 

indistintamente afetem a equação contratual. 

 

Corolário deste regime é a previsão de uma sub modalidade de empreitada derivada daquela, 

qual seja, a empreitada integral, definida pela Lei Federal de Licitações como sendo aquela 

em que se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as 

etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da 

contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação (art. 6º, 

VIII, ‘c’, da Lei Federal de Licitações). 

 

O segundo regime mencionado é o da empreitada por preço unitário. A Lei Federal de 

Licitações, em seu art. 6º, VIII, ‘b’, definiu-a como sendo aquela modalidade em que “se 

contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas”.  

 

Inicialmente, e independentemente do tipo de regime a ser escolhido, é preciso que se tenha 

em mente quais são os possíveis objetos de um contrato de empreitada. A Lei Federal de 

Licitações, embora não tenha sido categórica na determinação do objeto deste tipo de 

contrato, permite que se conclua que a empreitada se destina à execução de uma atividade 

material – de obras ou serviços.  

 

Isto deverá ser realizado, todavia, sem que o Poder Público pretenda transferir a gestão do 

serviço. Trata-se de uma noção que, embora aparentemente inócua, confere ao contrato de 

empreitada um regime jurídico específico que o singulariza frente a outras modalidades 

contratuais, conforme será visto adiante. 

 

A escolha desta modalidade de contratação não permitiria ao Poder Público transferir ao 

empreiteiro sua responsabilidade perante terceiros. Isto se deve ao fato de que, nos termos 

da Lei Federal de Licitações, o contrato de empreitada é uma modalidade de contratação em 

que há a execução indireta do objeto do contrato, uma vez que, nos termos do art. 6º, VIII, o 

Poder Público contrata com terceiros.  

 

Desse modo, o empreiteiro assumiria obrigações tão somente em relação à Administração 

Pública. A escolha desta modalidade para um projeto, portanto, seria baseada no fato de que, 

como lembra Marçal Justen Filho, perante terceiros, a responsabilidade nesses casos 
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continuará sendo do Estado e se regerá pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Em tais 

casos, o Estado responde objetivamente, mas tem direito de regresso contra aquele a quem 

transferiu a execução da obra ou serviço, desde que este tenha agido com culpa.   

 

No mais, a despeito dos diferentes regimes de empreitada instituídos pela Lei Federal de 

Licitações, a sua remuneração ficaria a cargo do Poder Público. A escolha pela modalidade 

de empreitada integral ou a preço global não significaria que o montante integral determinado 

como sendo o valor do contrato deva ser adimplido em uma só prestação. Deveras, conforme 

aponta Celso Antônio Bandeira de Mello, “em nada interfere com o fato de que os pagamentos 

pela execução da obra se façam parceladamente, nas datas contratualmente prefixadas, após 

cada ‘medição’”15. 

 

Caso fosse adotado este modelo de contratação, a execução do Projeto não poderia ocorrer 

de forma integrada. Isto é, tanto a elaboração de seu projeto básico quanto a execução dos 

serviços a ele pertinentes deveriam ocorrer por meio de licitações, e, consequentemente, de 

contratações distintas. 

 

Isso porque Lei Federal de Licitações colocou, em seu art. 9º, vedação expressa à 

participação, direta ou indireta, do autor do projeto básico e executivo na licitação ou na 

execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Sendo assim, 

após a celebração do contrato, o engenheiro que tenha elaborado o projeto básico não poderá 

ser, também, o empreiteiro que irá executá-lo. Deste modo, cada um destes indivíduos 

assumirá missões diferentes.  

 

A Lei Federal de Licitações, todavia, autoriza que seja incluída no objeto da licitação a 

previsão de elaboração de projeto executivo como encargo do contratado, nos termos de seu 

art. 9º, § 2º.  Tal hipótese, de qualquer forma, não permite que aqueles que se encarregaram 

de elaborar o projeto básico participem, na condição de proponentes, da licitação.  

 

Como elencado acima, o Projeto contempla aspectos relativos ao desenvolvimento, 

modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da rede 

municipal de iluminação pública. Sendo assim, tendo em vista seu objeto, a adoção desta 

modalidade de contratação implicaria a celebração de diversos contratos administrativos 

típicos da Lei Federal de Licitações. 

 

15 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2019. 
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De qualquer forma, a adoção deste modelo imporia restrições à possibilidade de concentração 

da função de realizar o projeto básico ou executivo e, além disso, executar as obras e prestar 

os serviços envolvidos no Projeto em uma mesma pessoa, nos termos do art. 9º da Lei de 

Federal Licitações. Esta é, inclusive, uma das diferenças entre o regime jurídico conferido aos 

contratos de empreitada se comparados com os contratos de concessões, regidos pela Lei 

Federal de Concessões. 

 

Ainda, no caso do Projeto, em que vigora a ideia de transferir completamente ao particular a 

totalidade dos aspectos envolvidos em seu escopo, incluindo os riscos a ele inerentes 

especialmente perante terceiros, o regime de empreitada, por não contemplar tal 

possibilidade, não seria o mais adequado. 

 

4.2. Concessão Comum 
 

Reguladas pela Lei Federal de Concessões, as concessões comuns são genericamente 

definidas como a atribuição do “exercício de um serviço público [ou exploração de uma obra 

pública] a alguém que aceite 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 dos usuários dos 

serviços”.   

 

Conforme anteriormente mencionado, antes da edição da Lei Federal de PPP, não existia a 

distinção entre concessão comum, patrocinada ou administrativa, existindo tão somente o 

termo concessão. Após a Lei Federal de PPP, a concessão regida pela Lei Federal de 

Concessões passou a ser chamada de concessão comum. 

 

Tem-se como característica primordial das concessões comuns o fato de a remuneração da 

concessionária provir diretamente da exploração do próprio serviço, o que ocorre 

principalmente por meio das tarifas cobradas dos usuários dos serviços concedidos. 

 

Esta modalidade é adequada para modelos de serviços nos quais o valor arrecadado pelas 

tarifas é suficiente para cobrir os investimentos e remunerar o prestador ao longo do prazo 

contratual, como, por exemplo, a construção e manutenção de rodovias pedagiadas. 
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Contudo, entendemos que não é possível a mensuração do consumo individual de iluminação 

pública por usuário, o que impede a cobrança de tarifas. Sendo essa uma das principais 

características desta forma de contratação, dada a clara incompatibilidade entre a modalidade 

e o serviço de iluminação pública, consideramos que a concessão comum é inadequada para 

o presente Projeto. 

 

4.3. Parcerias Público-Privadas 
 

Com o advento da Lei Federal de PPP, o modelo de parceria público-privada foi inserido no 

ordenamento jurídico para possibilitar o desenvolvimento de projetos em setores de 

fundamental interesse do Poder Público e da coletividade, por meio de uma colaboração entre 

o parceiro público e o parceiro privado, no qual o parceiro privado não obtém receitas 

exclusivamente a partir da cobrança de tarifas, mas conta com remuneração total ou 

parcialmente atrelada ao pagamento de contraprestação pecuniária pelo Poder Público. 

 

O contrato de PPP diferencia-se do contrato de concessão de serviço público ou de obra 

pública tradicional porque, no primeiro caso, o Estado assume o compromisso de remunerar 

total ou parcialmente o particular ou, pelo menos, garantir um montante mínimo de 

remuneração, caso as demais fontes de remuneração estabelecidas pela concessão 

mostrem-se insuficientes. 

 

A diferença é substancial. Na concessão comum, o concessionário deve auferir praticamente 

toda a sua remuneração a partir da cobrança de tarifas diretamente dos usuários. Já no 

modelo dos contratos de PPP, a possibilidade de o Estado efetuar pagamentos ao 

concessionário remove, total ou parcialmente, os riscos tarifários, de demanda e de mercado 

das mãos do concessionário. Tal fato, muitas vezes, é crucial para conferir viabilidade 

econômica a certo projeto aos olhos da iniciativa privada, sobretudo na perspectiva do 

financiamento de projetos, ainda que, por consequência dessa configuração, outros riscos 

sejam agregados (risco de crédito do governo, risco político etc.). 

 

Contudo, somente a contraprestação pública é insuficiente para diferenciar a PPP de uma 

licitação de obra ou serviço público tradicional, na qual a Administração Pública assume a 

remuneração do licitante construtor e prestador do serviço. 
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Com efeito, a Lei Federal de PPP veda a celebração de PPP para contratos que tenham valor 

inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (artigo 2º, § 4º, I16). Tal diferenciação 

implica a segunda característica das PPP: o longo prazo. Segundo a Lei Federal de PPPs, 

seu prazo deve variar entre um mínimo de 5 (cinco) e um máximo de 35 (trinta e cinco) anos. 

 

Diferentemente do contrato de obra e ou serviços públicos, nos quais a Administração Pública 

é obrigada a efetuar o pagamento da obra e ou serviço praticamente à vista (ao longo da 

medição, mas em prazo não superior a 30 dias do final da obra e ou serviço), nas PPPs a 

Administração Pública efetua o pagamento da remuneração ao parceiro privado ao longo da 

vigência do contrato, à medida que os serviços contratados são prestados. 

 

Neste sentido, o longo prazo é premissa básica deste modelo de contratação que, a teor da 

Lei Federal de PPP, toma a forma de uma concessão patrocinada ou administrativa, conforme 

os serviços sejam dirigidos à sociedade ou exclusivamente ao Poder Público.  

 

Todavia, significasse esse longo prazo uma mera dilação ou parcelamento do pagamento pela 

obra e ou serviço, então se teria uma mera concessão de crédito por parte do licitante, 

gerando um endividamento de natureza não muito distinta de qualquer outro e, bem por isso, 

sujeito às limitações dos artigos 30 a 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

A terceira característica das PPPs – a exploração da infraestrutura  – afasta essa 

interpretação.  

 

Por meio desse modelo, a Administração Pública não contrata a construção de uma obra ou 

realização de um serviço a crédito, mas a prestação de um serviço no longo prazo a ser pago 

à medida da sua prestação. Caso esse serviço requeira a construção de uma obra pública, 

essa se concluirá mediante financiamento do parceiro privado, por sua conta e risco, como 

atividade meramente incidental. 

 

No entanto, não se pode perder de vista que o objeto efetivo do contrato de PPP sempre será 

a prestação de um serviço, no caso, a operação e a manutenção adequada das instalações 

e a disponibilidade de sua fruição ou suas utilidades à Administração Pública ou à sociedade.  

 

 

16 Redação dada pela Lei nº 13.529, de 2017. 
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Importa salientar ainda que, nas PPPs, a remuneração da concessionária pode ser vinculada 

ao seu desempenho, o que significa que a sua remuneração variará de acordo com a sua 

performance, nos termos dos critérios objetivamente estipulados no contrato de PPP.  

 

Merece destaque o fato de que a Lei Federal de PPP permite que a Administração Pública 

ofereça garantia de pagamento da contraprestação devida ao parceiro privado. Assim, na 

hipótese de a Administração Pública não honrar os compromissos assumidos, o parceiro 

privado poderá executar a garantia prestada. 

 

Segundo o art. 8º da Lei Federal de PPP, as obrigações pecuniárias contraídas pela 

Administração Pública nos contratos de PPP poderão ser garantidas mediante: 

 

(i)  Vinculação de receitas, observado o inciso IV do art. 167 da Constituição 

Federal, o qual veda a vinculação de impostos a quaisquer destinações, exceto 

aquelas especificamente previstas no próprio dispositivo constitucional, 

nenhuma das quais aplicáveis a parcerias público-privadas; 

 

(ii)  Contratação de seguro-garantia com companhias seguradoras privadas, a 

depender da disponibilidade de tal cobertura no mercado securitário (i.e., 

cobertura para inadimplência do Poder Público); 

 

(iii)  Garantia prestada por organismos internacionais, incluindo seguro contra risco 

político (political risk insurance); 

 

(iv)  Garantia prestada por instituição financeira privada, incluindo fiança bancária 

ou congêneres; 

 

(v)  Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 

finalidade, como é o caso do Fundo Garantidor de Parcerias instituído em nível 

federal com base no Artigo 16 da Lei Federal de PPPs; e/ou 

 

(vi)  Outros mecanismos admitidos em lei. 

 

Nada obstante todas as inovações trazidas pela Lei Federal de PPP, o aspecto fundamental 

que diferencia as PPP dos contratos de concessão comum celebrados pelo Poder Público é 

o fato de que, nas primeiras, ser o Poder Público quem assume o compromisso de remunerar 
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total ou parcialmente – a depender da modalidade de PPP – o parceiro privado ou, pelo 

menos, garantir um montante mínimo de remuneração, caso as demais fontes mostrem-se 

insuficientes, por meio da chamada contraprestação pública, conforme definida no art. 6° da 

Lei Federal PPP. 

 

Assim, ao contrário da concessão comum, em que o projeto recai inteiramente sob o parceiro 

privado devendo este remunerar-se exclusivamente por meio da tarifa cobrada ao usuário no 

contrato de PPP, a remuneração envolve contraprestação do Poder Público. 

 

4.3.1. Concessão Patrocinada 

 

Na modalidade de concessão patrocinada, a PPP tem por objeto a prestação de um serviço 

público ou obra pública em que parte da remuneração da concessionária advém, de um lado, 

das receitas tarifárias cobradas dos usuários e, de outro, de contraprestação pública (art. 2º, 

§ 2º, da Lei Federal de PPPs). Nas concessões patrocinadas, a contraprestação pública 

deverá se limitar a 70% do total da remuneração auferida pelo parceiro privado, salvo 

autorização legal em sentido contrário (art. 10, § 3º, da Lei Federal de PPPs).  

 

O pressuposto da figura da concessão patrocinada consiste na verificação de dois principais 

fatores: (i) o elevado investimento a cargo do concessionário não poderá ser remunerado ou 

amortizado mediante a mera exploração do objeto contratual, com a arrecadação tarifária e 

eventual exploração de receitas alternativas, e (ii) prestação de serviços públicos ou obras 

públicas.  

 

Este modelo de contratação compreende todos os aspectos de uma concessão comum de 

serviço público, precedida ou não de obra pública, sendo a principal distinção a admissão de 

uma combinação de fontes principais de receitas, financeiramente apoiada no pagamento de 

tarifas e na contraprestação pública efetuada pela Administração Pública. 

 

Assim, viabiliza-se a prestação de serviços públicos ou obras públicas que, seja pelo alto valor 

dos investimentos, seja pelos altos custos operacionais, ou mesmo pela escassez de 

demanda no momento inicial da concessão, não se sustentariam apenas com as receitas 

provenientes da cobrança de tarifas. Isso porque as tarifas devem ser fixadas dentro de 

parâmetros razoáveis e com o menor valor possível, sob pena de impossibilidade de utilização 

dos serviços pelos usuários, conforme decorre dos princípios aplicáveis aos serviços públicos, 
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notadamente, do princípio da modicidade tarifária (art. 6º, § 1º, da Lei Federal de 

Concessões). 

 

Para fins do Projeto, diante da inviabilidade da instituição de tarifas, a modalidade concessão 

administrativa se mostra inadequada. 

 

4.3.2. Concessão Administrativa 

 

Na modalidade de concessão administrativa, a PPP tem por objeto a prestação de serviços 

diretamente à Administração Pública (neste caso, ela será “usuária direta”), ou serviços 

públicos específicos (uti singuli) ou universais (uti universi), seja porque se adotou a opção 

política de não os cobrar, seja porque não é passível de arrecadação tarifária (Lei Federal de 

PPPs, art. 2º, § 2º). Neste último caso, a Administração Pública será “usuária indireta”. Esta 

modalidade é regida pela Lei Federal de PPPs e, supletivamente, apenas por alguns dos 

dispositivos da Lei Federal de Concessões, a saber, arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 (Lei Federal de 

PPPs, art. 3º). 

 

Na concessão administrativa, a remuneração é integralmente suportada pelo Poder 

Concedente, por meio do pagamento de contraprestação pública. Por implicar maiores ônus 

à Administração Pública, esta modalidade de contratação apenas se justifica quando for 

inviável a cobrança de tarifa (ex.: PPPs de serviços clínicos em hospitais públicos, PPPs de 

gestão presídios, etc), ou então se for adotada a opção política – devidamente fundamentada 

– em não cobrar tarifas dos usuários. 

 

No caso do Projeto, diante da indivisibilidade dos serviços de iluminação pública, o que 

inviabiliza a cobrança tarifária neste caso, e por outro lado, ao considerarmos uma 

fonte de custeio específica para o serviço de iluminação pública na forma da CIP, a 

concessão administrativa se revela como uma alternativa viável e adequada para a 

formalização da delegação da prestação dos serviços à iniciativa privada. 

 

Outro ponto que corrobora com a modelagem aqui proposta reside nos precedentes já 

licitados nos quais optou-se pela contratação na modalidade de concessões administrativas 

dos sistemas de iluminação pública. Diversos precedentes, vale ressaltar, foram modelados 

com o suporte de agentes estruturadores como a Caixa Econômica Federal, Banco Nacional 

do Desenvolvimento Econômico e Social e/ou ou International Finance Corporation, entidades 
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essas que apoiaram a adoção do modelo de concessões administrativas para projetos de 

iluminação pública. Ou seja, a presente modelagem já foi objeto de análise de diferentes 

autoridades, tribunais de contas e entes fiscalizadores, tendo sido, em última instância, 

aprovada por todos eles. 

 

4.4. Quadro Comparativo  
 

ESPECIDADES 
CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

CONCESSÃO 
COMUM 

CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA 

CONCESSÃO 
PATROCINADA 

Prazo De 1 a 5 anos 

Não há previsão 
legal de prazo 

mínimo ou 
máximo. 

De 05 a 35 anos. De 05 a 35 anos. 

Objeto 

Não envolve 
obrigatoriamente 
a prestação de 

serviços públicos. 

Envolve 
obrigatoriamente 
a prestação de 

serviço público de 
natureza 

específica. 

Não envolve 
obrigatoriamente a 

prestação de 
serviços públicos. 

Não envolve 
obrigatoriamente 
a prestação de 

serviços 
públicos. 

Valor 

Não há previsão 
legal de limite 

mínimo ou 
máximo. 

Não há previsão 
legal de limite 

mínimo ou 
máximo. 

Valor mínimo de 
R$ 10 milhões. 

Valor mínimo de 
R$ 10 milhões. 

Garantias da 
Concessionária 

Possibilidade de 
contratação de 

seguro e de 
garantia de 
execução 

Possibilidade de 
contratação de 

seguro e de 
garantia de 
execução. 

Possibilidade de 
contratação de 

seguro e de 
garantia de 
execução. 

Possibilidade de 
contratação de 

seguro e de 
garantia de 
execução. 

Garantias 
Públicas 

Não é aplicável. Não é aplicável. 

Possibilidade de 
utilização de 
mecanismos 

garantidores de 
pagamento. 

Possibilidade de 
utilização de 
mecanismos 

garantidores de 
pagamento. 

Investimentos 
Investimentos 

privados. 

Investimentos 
privados. 

Necessidade de 
lei específica para 

que a 
Administração 
possa aplicar 

subsídios. 

Possibilidade de 
investimentos 

privados e 
públicos. 

Possibilidade de 
investimentos 

privados e 
públicos. 
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ESPECIDADES 
CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

CONCESSÃO 
COMUM 

CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA 

CONCESSÃO 
PATROCINADA 

Remuneração  
Remuneração 
integralmente 

tarifária. 

Remuneração 
pecuniária. 

Remuneração 
tarifária e 

pecuniária. 

Legislação Lei 8.666/1993 Lei 8.987/1995 Lei 11.079/2004 Lei 11.079/2004 

Fonte: Elaboração própria. 
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05 
MODELO JURÍDICO RECOMENDADO PARA O 
PROJETO 

5. MODELO JURÍDICO RECOMENDADO PARA O PROJETO 

5.1. Atos Preparatórios para a Licitação de PPPs 
 

A contratação de uma PPP depende da observância de uma série de formalidades, previstas 

no art. 10, da Lei Federal de PPPs. A maioria delas, conforme poderá ser verificado, é 

decorrente da mais marcante das características que diferencia as PPPs das concessões 

comuns, qual seja, a existência de transferência de recursos orçamentários da Administração 

Pública para o parceiro privado. Disso decorre que a escolha da Administração Pública por 

esse modelo deve ser pautada a partir de análises de custo/benefício e ser consistente com 

o planejamento orçamentário do ente concedente. 

 

Assim, além de a modalidade de licitação dever ser a concorrência pública, ou o diálogo 

competitivo, conforme alteração introduzida pela Nova Lei Federal de Licitações (art. 10, 

caput, da Lei Federal de PPPs), os seguintes atos relativos à fase interna da licitação deverão 

ser realizados previamente ao início da licitação. São eles: 

 

(i) Autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo que 

demonstre (a) a conveniência e oportunidade da contratação, mediante identificação 

das razões que justifiquem a opção pela forma de PPP; (b) que as despesas criadas 

ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de 

Metas Fiscais, que é parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

demonstrando que os efeitos financeiros da PPP serão compensados pelo aumento 

permanente de receitas ou pela redução de despesas; (c) a observância com os limites 

de endividamento do ente federativo; 

 

(ii) Elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios 

em que deva vigorar o contrato de parceria público privada; 
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(iii)  Declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela 

Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e estão previstas na Lei Orçamentária Anual. 

 

(iv) Estimativa de fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, 

durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas 

pela Administração Pública; e 

 

(v) Verificação de que o objeto da PPP esteja previsto no Plano Plurianual em vigor 

no âmbito onde o contrato será celebrado. 

 

No que se refere à fase interna da modelagem de um projeto de parceria público-privada, vale 

mencionar que, por meio da Lei n° 6.783, de 11 de fevereiro de 2021 (“Lei Municipal de 

PPPs”), o Município de Erechim instituiu o seu Programa Municipal de PPPs. Referida lei 

previu a criação de um Conselho Gestor do Programa de PPP, órgão superior de caráter 

normativo e deliberativo, vinculado ao Gabinete do Prefeito que, dentre outras competências, 

é responsável por: 

 

(i) Definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público - 

privada; 

 

(ii) Aprovar os projetos e deliberar sobre sua inclusão no Programa PPP/Erechim; 

 

(iii) Disciplinar os procedimentos para elaboração desses contratos; 

 

(iv) Autorizar a abertura de licitação e aprovar seu edital; 

 

(v) Apreciar os relatórios de execução dos contratos, opinando sobre qualquer 

caso de alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação; 

 

(vi) Deliberar sobre política tarifária, reajustes, conceitos, metodologias, equilíbrio 

econômico-financeiro e casos omissos próprios dos contratos vinculados ao 

Programa PPP/Erechim/RS; e 

 

(vii) Divulgar as ações realizadas anualmente do Programa PPP/Erechim/RS. 
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A Lei Municipal de PPPs já prevê expressamente a possibilidade da utilização deste modelo 

contratual para a delegação total ou parcial dos serviços de Iluminação Pública. Os projetos 

de PPP envolvendo o Município devem ser aprovados mediante processo administrativo 

deliberativo prévio perante o Conselho Gestor do Programa PPP/Erechim/RS, que 

compreenderá as seguintes fases: 

 

(i)  Proposição dos projetos pelo parceiro privado ou sua apresentação pela 

própria Administração Municipal; 

 

(ii) Análise da viabilidade do projeto; e 

 

(iii) Deliberação. 

 

Aprovado o Projeto por deliberação Conselho Gestor do Programa PPP/Erechim/RS, a 

aprovação deverá ser refletida por meio da edição de Decreto Municipal, contendo as 

definições de seus objetivos e justificativas quanto à inclusão. 

 

Afora os procedimentos internos, acima arrolados, a licitação de uma PPP depende de 

submissão da minuta de edital e contrato à consulta pública, mediante publicação na Imprensa 

Oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a 

justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu 

valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o recebimento de sugestões, 

cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do 

edital. 

 

Por último, a realização de licitação, para contratação da PPP depende da expedição de 

licença ambiental prévia ou das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento.   

 

5.2. Alterações Legais e Outras Ações 
 

Nos termos do art. 14. Inc. VI da Lei Orgânica do Município de Erechim, compete à Câmara, 

com sanção do Prefeito, dispor sobre matérias de competência do Município, especialmente 

autorizar a concessão de serviços públicos. Embora a Lei Municipal de PPPs já preveja 

genericamente a celebração de contratos sob tal modalidade envolvendo os serviços de 

iluminação pública, recomendamos a edição de lei específica, autorizando expressamente a 

celebração do projeto e formalizando pontuais alterações no Código Tributário Municipal (e 
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não apenas a edição de Decreto Municipal), notadamente naquilo que diga respeito à CIP. 

Seria recomendável, ademais, autorização expressa da formalização do pacote de garantias 

públicas. Tais proposições buscam conferir maior segurança jurídica e previsibilidade no fluxo 

de pagamentos da CIP, aspecto fundamental na garantia da financiabilidade do projeto. 

 

No contexto acima exposto, recomendaríamos, de início, a previsão expressa da vinculação 

da totalidade da receita arrecadada aos pagamentos devidos à concessionária de iluminação 

pública e ao custeio dos custos com o fornecimento de energia ao Município, nesta ordem de 

prioridade. A vinculação por lei de tal fluxo financeiro traria maior segurança ao parceiro 

privado na realização dos investimentos previstos contratualmente, reduzindo, portanto, os 

riscos de comportamentos oportunistas diante de ciclos políticos. Os recursos arrecadados 

seriam destinados à conta vinculada de titularidade do Município ou da Concessionária. 

Ademais, sugere-se a referência à possibilidade da instituição de mecanismos contratuais 

para operação do fluxo de recursos pretendido, o qual será implementado por instituição 

financeira independente. 

 

Tal medida encontra amparo em precedentes relevantes envolvendo o setor de iluminação 

pública. Nesse sentido, o Município de Porto Alegre previu por meio da edição da Lei 

Complementar n° 840, de 27 de dezembro de 2018 que o “Poder Executivo Municipal estaria 

autorizado a vincular as receitas as receitas municipais advindas da Contribuição para Custeio 

do Serviço de Iluminação Pública (CIP) para o pagamento dos valores devidos à 

concessionária e constituição do arranjo de garantias relativas ao projeto de PPP”. Ademais, 

sugere-se a referência à possibilidade da instituição de mecanismos contratuais para 

operação do fluxo de recursos pretendido, o qual será implementado por instituição financeira 

independente.  

 

Uma vez formalizado o pagamento da contraprestação pecuniária devida, e formalizada a 

constituição das contas reservas, os recursos adicionais seriam alocados para o Fundo 

Municipal de Iluminação Pública, de natureza contábil e administrado pela Secretaria 

Municipal da Fazenda, já criado nos termos do art. 119 do Código Tributário Municipal. Seria, 

então, formalizado o pagamento da fatura de energia apurada para o período à distribuidora 

de energia local.  

 

Tal proposta exigiria, evidentemente, a alteração do Código Tributário Nacional e, mais 

especificamente, seu art. 118. 
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Diante da natureza específica da CIP, recomenda-se que os recursos do Fundo Municipal de 

Iluminação Pública sejam ali mantidos e utilizados pelo Município para a eventual realização 

de investimentos adicionais, ou eventual indenização, por exemplo em decorrência da 

efetivação de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de PPP.  

 

Relevante ainda a previsão em lei de que enquanto vigente a vinculação do produto da 

arrecadação em favor de determinada PPP, o valor da CIP não poderá ser de qualquer forma 

reduzido, tampouco desvinculado. 

 

As melhores práticas recomendam, ainda, a inclusão de autorização para a outorga de 

eventuais garantias reais ou fidejussórias adicionais.  

 

Sob a perspectiva econômico-financeira, sugere-se a adequação do critério de reajuste da 

CIP para que esse se torne consistente com os próprios critérios de reajuste adotados pela 

ANEEL e utilizados como referência para a adequação da tarifa de energia elétrica. 

 

Diante do exposto, necessário será igualmente a adequação do Contrato de Fornecimento e 

do Convênio CIP para refletir o novo fluxo dos recursos da CIP em decorrência da celebração 

do contrato de PPP ou notificar a distribuidora de energia com objetivo de dar ciência do 

contrato de PPP e rede de contratos a ele relacionada. 
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06 
PRINCIPAIS ASPECTOS JURÍDICOS DO EDITAL 

6. PRINCIPAIS ASPECTOS JURÍDICOS DO EDITAL 

6.1. Modalidade de Licitação e Formas de Participação 
 

Propõe-se que a licitação seja realizada sob a forma de concorrência, nos termos do art. 10 

da Lei das PPPs17, que vem sendo utilizada pela totalidade das concessões de iluminação 

pública no Brasil. Apenas a título de exemplo, a modalidade de concorrência foi utilizada na 

Concorrência Pública SMOBI nº 005/2016 – Belo Horizonte (“PPP BH”), Concorrência Pública 

nº 01/2019 – Tersina (“PPP Teresina”), Concorrência Pública nº 09/2019 – Porto Alegre (“PPP 

Porto Alegre”), Concorrência Internacional 01/SES/2015 – São Paulo (“PPP São Paulo”) e 

Concorrência Pública nº 03/2020 – Sapucaia do Sul (“PPP Sapucaia do Sul”). 

 

Ademais, embora a avaliação dos projetos de iluminação pública já implementados revela a 

participação preponderante de empresas brasileiras no certame, optou-se pela concorrência 

internacional com a finalidade de proporcionar maior competitividade, de modo que poderão 

participar como licitantes pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, neste último caso 

sujeito às regras e demais formalidades a serem previstas no Edital. Poderão igualmente 

participar da licitação entidades de previdência complementar e fundos de investimento 

isoladamente ou em consórcio.  

 

Recomenda-se a vedação à participação de pessoas jurídicas que, isoladamente ou em 

consórcio, direta ou indiretamente: 

 

(i) Tiverem sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

 

(ii) Estiverem temporariamente suspensas do direito de participar de licitações e 

impedidas de contratar com a Administração Pública do Município de Erechim; 

 

 

17  PORTUGAL RIBEIRO, Maurício e ENGLER PINTO, Gabriela. Pode o valor do aporte público ser critério 
de Julgamento da Licitação de PPPs? Minuta preliminar para discussão em 13/04/2014. Publicado em 
22/04/2014. p. 7. Disponível em  https://portugalribeiro.com.br/wp-content/uploads/aporte-como-criterio-de-
licitacao.pdf . Acesso em 08/10/2021. 

https://portugalribeiro.com.br/wp-content/uploads/aporte-como-criterio-de-licitacao.pdf
https://portugalribeiro.com.br/wp-content/uploads/aporte-como-criterio-de-licitacao.pdf
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(iii) Cujo(s) dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido, nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação do Edital, 

servidor(es) ocupante(s) de cargo(s) ou emprego(s) nos órgãos ou entidades 

contratantes ou responsáveis pela Concorrência, ou agente(s) público(s) 

impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação 

constitucional ou legal; 

 

(iv) Estiverem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, bem de 

insolvência, administração especial temporária ou intervenção, e ainda, cuja 

falência tenha sido decretada por sentença judicial, exceto, no caso de 

recuperação judicial, se demonstrada a capacidade econômico-financeira, por 

meio da apresentação de plano de recuperação judicial aprovado e 

homologado ou, conforme aplicável, plano de recuperação extrajudicial 

homologado; 

 

(v) Tiverem incorrido na pena de interdição de direitos por crime ambiental, nos 

termos do artigo 10, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

 

(vi) Estiverem sob intervenção da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC ou órgão que a substitua; ou 

 

(vii) Tenham sido incluídas nos cadastros a que se referem os arts. 22 e 23, da Lei 

Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

6.2. Audiência e Consulta Pública 
 

Um aspecto importante a ser observado na modelagem jurídica de projetos de infraestrutura 

é a transparência na condução do processo licitatório e no estabelecimento das condições da 

futura contratação. De acordo com a Lei Federal de PPPs, o projeto a ser licitado deve ser 

submetido à valoração pública, homenageando-se não apenas a boa governança, mas, em 

especial, o exercício da cidadania. 

 

Nos termos do art. 39 da Lei das Licitações, a publicação do edital deve ser precedida por 

audiência pública, fixando-se o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o recebimento de 

sugestões e manifestações acerca das minutas de edital e contrato. O art. 10 da Lei das PPPs, 
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também estabelece a obrigatoriedade de realização de consulta pública, tendo em vista que 

se trata de instrumento de controle e transparência dos atos de gestão pública.  

 

6.3. Escopo da PPP  
 

Com base dos objetivos e nas premissas descritas do Edital 06/2021, o escopo da concessão 

envolverá o conjunto de atividades voltadas à implantação, instalação, recuperação, 

modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da Rede Municipal de 

Iluminação Pública, conforme detalhado nas minutas de Edital e Contrato de Concessão e 

respectivos anexos: 

 

(i) Cadastro da Rede de IP; 

 

(ii) Implantação e Gestão do COO; 

 

(iii) Operação e Manutenção; 

 

(iv) Gestão de Materiais; 

 

(v) Modernização e Eficientização; 

 

(vi) Telegestão em praças e parques;  

 

(vii) Iluminação de Destaque; e 

 

(viii)  Expansão da Rede.  

 

A definição do escopo do projeto levou em consideração diversos fatores, dentre eles, o 

parque de iluminação pública existente e a dimensão operacional do Município de Erechim. 

Além disso, a definição do objeto contratual levou em conta a sustentabilidade financeira do 

projeto, em vista da análise histórica das receitas de CIP arrecadadas pelo Município.   

 

6.4. Vigência  
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Considerando que estamos tratando de uma concessão administrativa, o prazo da concessão 

deve estar em conformidade com os limites propostos na Lei Federal de PPPs, ou seja, prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos e máximo de 35 (trinta e cinco) anos. 

 

Os estudos econômico-financeiros para o Projeto conduziram para a definição do prazo de 

vigência da PPP de 25 (vinte e cinco) anos que, além de compatível com a legislação, foi 

considerado adequado para a realização de 2 (dois) ciclos de investimentos e viabilizar a 

remuneração, depreciação e amortização do investimento realizado pelo parceiro privado na 

vigência da concessão. 

 

6.5. Critério de Julgamento 
 

O critério de julgamento a ser utilizado é o de menor valor de contraprestação mensal máxima 

a ser paga pelo Poder Concedente.  

 

Além do critério de julgamento selecionado para a concessão em questão, nos termos do art. 

12 da Lei das PPPs, poderiam ser utilizados os critérios previstos nos incisos I e V do art. 15 

da Lei Federal de Concessões (a saber, menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado 

e/ou melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do 

serviço público a ser prestado com o de melhor técnica). 

 

A melhor técnica seria considerada como a mais adequada para determinado certame 

somente nas situações em que efetivamente houver motivos que justifiquem a necessidade 

de escolha do proponente nesses termos. Como a avaliação da proposta técnica tende a ser 

complexa e aberta à subjetividade, ela tem sido preterida pelos órgãos de controle.  

 

Dessa maneira, o critério da melhor técnica deve ser indicado para projetos extremamente 

inovadores, em que a experiência acumulada em determinado mercado não seja passível de 

atingir determinados níveis satisfatórios que possam ser comprovados por meio de atestados. 

Tal premissa não se aplica a projetos de iluminação pública. 

 

Contudo, com base na visão de subsidiariedade das Leis n⁰ 8.666/93 

e da Lei Federal de Concessões à Lei Federal de PPPs entendemos 

que não há por que não ser possível em tese – desde que justificável 

economicamente e, portanto, da perspectiva do interesse público – a 

utilização do critério de julgamento de melhor técnica, com preço fixo, 

em uma licitação de PPP. Contudo, não conseguimos divisar qualquer 
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situação em que a utilização do critério melhor técnica com preço fixo 

faça sentido no caso de PPPs.18 

 

Quando, pelo contrário, já existam experiências bem sucedidas e que possam ser 

comprovadas de modo mais objetivo, é indicado que o edital não se baseie no critério de 

julgamento do tipo técnica, consideradas as dificuldades daí decorrentes. Optou-se, portanto, 

pelo critério de menor valor de contraprestação mensal máxima a ser paga pela 

Concessionária, considerando que em projetos de iluminação pública a técnica não é um fator 

determinante para se distinguir os proponentes.  

 

6.6. Garantia da Proposta  
 

A garantia de proposta, documento necessário à qualificação econômico-financeira dos 

interessados em participar de licitações, está prevista no art. 31, III, da Lei Federal de 

Licitações. O instrumento serve à satisfação de eventual sanção que seja imposta aos 

licitantes, ainda no curso da disputa, em especial na hipótese de não atendimento da 

convocação para a assinatura do contrato. 

 

Conforme usualmente disposto em editais de concessões e em conformidade com as 

orientações dos precedentes dos órgãos de controle, a garantia da proposta poderá, por 

opção das proponentes, ser prestada por meio das seguintes modalidades: 

 

(i) Caução em dinheiro; 

 

(ii) Títulos da Dívida Pública Federal; 

 

(iii) Seguro-garantia; ou 

 

(iv) Fiança bancária. 

 

Adicionalmente, o Edital prevê que a garantia da proposta seja fixada no valor correspondente 

a 1% (um por cento) do valor estimado para o contrato concessão. Tal exigência decorre das 

 

18 PORTUGAL RIBEIRO, Maurício e ENGLER PINTO, Gabriela. Pode o valor do aporte público ser critério de 
Julgamento da Licitação de PPPs? Minuta preliminar para discussão em 13/04/2014. Publicado em 
22/04/2014. p. 7. Disponível em  https://portugalribeiro.com.br/wp-content/uploads/aporte-como-criterio-de-
licitacao.pdf. Acesso em 08/10/2021. 

https://portugalribeiro.com.br/wp-content/uploads/aporte-como-criterio-de-licitacao.pdf
https://portugalribeiro.com.br/wp-content/uploads/aporte-como-criterio-de-licitacao.pdf


PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 51 de 105 

 

disposições presentes no art. 11, inciso I da Lei Federal de PPPs e art. 31, inciso III da Lei 

Federal de Licitações.  

 

No Edital previu-se que a garantia de proposta deverá ser válida pelo prazo mínimo de 180 

(cento e oitenta) dias, contados da data designada para a entrega dos envelopes. Desta 

forma, a Garantia da Proposta responderá por todas as penalidades e indenizações devidas 

pelos proponentes durante a concorrência e até a data da assinatura do contrato, até o limite 

do seu valor. 

 

6.7. Requisitos de Habilitação  
 

Em relação à habilitação, aplica-se, por força do art. 12 da Lei Federal de PPPs e art. 18 da 

Lei Federal de Concessões, a Lei Federal de Licitações. 

 

Dessa forma, obedecendo à regra geral, serão exigidos os documentos de habilitação jurídica 

(art. 28 da Lei Federal de Licitações), regularidade fiscal e trabalhista (art. 29 da Lei Federal 

de Licitações), qualificação técnica (art. 30 da Lei Federal de Licitações), qualificação 

econômico-financeira (art. 31 da Lei Federal de Licitações) e declarações pertinentes a 

situação atual do licitante, a exemplo da declaração de que o licitante não emprega menores 

(art. 27, V, da Lei Federal de Licitações). 

 

Nesse sentido, conforme pondera Marçal Justen Filho “o elenco dos arts. 28 a 31 deve ser 

reputado como máximo e não como mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a 

Administração, em cada licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos itens 

contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali previsto, 

mas poderá demandar menos”19. 

 

A determinação do grau de exigência a ser adotado em relação à habilitação, especialmente 

em relação a qualificação técnica, deverá considerar sempre o caso concreto, de forma a não 

restringir o universo de potenciais licitantes. Ao mesmo tempo, deve-se prezar pela execução 

contratual tecnicamente adequada, e, portanto, buscar distinguir dentre os proponentes 

aqueles que reúnam as condições imprescindíveis para a execução do objeto contratual. Este 

 

19  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 541. Acesso em 12/10/2021. 
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entendimento pode ser depreendido a partir da própria leitura do art. 37, XXI, da Constituição 

Federal, que determina que somente podem ser admitidos requisitos de habilitação que se 

configurem como mínimos possíveis, mas sempre preservando-se a obtenção de uma 

contratação adequada e satisfatória. No mesmo sentido, segue jurisprudência do TCU, 

conforme segue: 

 

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e não 
constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas 
pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou 
técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter 
competitivo do certame, devendo tão somente constituir garantia mínima suficiente de 
que o futuro contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações contratadas. 
Tais exigências devem ser sem devidamente fundamentadas, de forma que fiquem 
demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao 
objetivo licitado20.” 

 

Vale ressaltar neste ponto igualmente o teor da Súmula 263 do TCU, a qual consagra que: 

 

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 
executado”. 

 

A execução do Projeto exigirá certo grau de domínio de técnica, através da necessidade de 

comprovação de que a proponente tem experiência pretérita de, pelo período mínimo de 1 

(um) ano, em serviços de instalação e/ou operação e/ou manutenção preventiva e corretiva 

de, no mínimo, 7.500 pontos de iluminação pública. Portanto, tal requisito é compatível com 

o objeto do contrato já que representa quantitativo inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

número de pontos de iluminação pública estimados. Ademais, a partir de estudo de mercado 

sobre as empresas que operam no setor e constatou-se que o quantitativo apontado pelos 

estudos técnicos não obsta a participação das empresas que atuam no setor. Este quantitativo 

garante que a licitante vencedora possua o mínimo de capacidade técnica necessária para a 

execução do contrato de concessão, ao mesmo tempo em que não restringe a participação 

de significativa parcela de empresas do setor. 

 

Para fins de comprovação da mencionada exigência, será admitido o somatório de atestados, 

a fim de aumentar a competitividade do certame. Entendemos que o risco de haver a entrada 

de aventureiros no leilão já é mitigado por demais requisitos de habilitação, além das garantias 

 

20  Acórdão 1.942/2009, Plenário, rel. Min. André Luis de Carvalho, j. 26/08/2009. 
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exigidas da concessionária tanto na fase de licitação como no momento de cumprimento das 

condições precedentes à assinatura do contrato.  

 

De igual modo, as exigências de qualificação econômico-financeira foram elaboradas de 

forma a aferir a capacidade financeira do licitante (isoladamente ou em consórcio). Tais 

exigências serão as indispensáveis ao cumprimento da contratação (art. 37, XXI, da 

Constituição Federal), considerando a atuação equilibrada do Poder Público na busca entre 

a segurança na execução do objeto da concessão e a ampla competição no certame. 

 

6.8. Visita Técnica 
 

As licitantes poderão realizar visita técnica para tomar pleno conhecimento de todas as 

características técnicas pertinentes às obras e serviços contratados. A visita técnica, caso 

ocorra, deverá ser agendada junto à SMOP, e deverá ser realizada até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data de abertura dos Envelopes. 

 

A possibilidade de realização de visita técnica é interessante para que os licitantes possam 

realizar a verificação do estado de conservação de todos os componentes da iluminação 

pública. De todo modo, não haverá qualquer prejuízo para aqueles licitantes que optem pela 

não realização da visita técnica, ressalvado, nesse caso, que deverão declarar conhecimento 

das instalações existentes e do objeto previsto contratualmente, não podendo suscitar 

eventual desconhecimento como argumento para qualquer tipo de pleito de reequilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

6.9. Procedimento Licitatório 
 

Conforme melhores práticas, optou-se pela inversão de fases no procedimento licitatório do 

Projeto, além de fase recursal única. Ou seja, os documentos de habilitação serão analisados 

somente após a etapa de análise das Propostas Comerciais, de forma que apenas a licitante 

com a proposta mais vantajosa para a Administração Pública terá os documentos de 

habilitação analisados pela Comissão de Licitação. Uma vez enunciado o resultado da análise 

dos documentos de habilitação, abre-se o prazo único para a apresentação de eventuais 

recursos administrativos.  

 

A inversão de fases surgiu com o advento da legislação do pregão e, desde então, foi 

incorporada nos editais de outras modalidades e tipos licitatórios. Essa tendência foi refletida, 
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ainda que como uma faculdade de escolha, na Lei das PPPs, na Lei Federal de Concessões 

e na Lei nº 12.462/2011 (“Lei do RDC”). O objetivo de tal dinâmica é evitar o litígio na fase de 

habilitação como estratégia para desclassificação de potenciais concorrentes, reduzindo, 

assim, a competitividade do certame. 

 

O TCU, do mesmo modo, já se posicionou a respeito da adoção da inversão de fases de modo 

que diante do maior incentivo à obtenção da melhor proposta e redução dos recursos 

administrativos na fase de habilitação, inclusive a adoção de outro critério de julgamento 

deverá ser justificada, conforme segue: 

 

Ante as inúmeras vantagens proporcionadas por esse rito especial, a 
inversão de fases torna-se impositiva, razão pela qual o gestor somente pode 
afastá-la mediante justificativa fundamentada que demonstre a inadequação 
desse rito ao caso concreto. Acolho, portanto, a proposta de determinação à 
ANTAQ, para que oriente as autoridades portuárias, quanto à adoção da 
inversão de fases nas licitações de arrendamento de instalações portuárias”21 

 

6.10. Condições para Assinatura do Contrato  
 

No que diz respeito às condições de assinatura do contrato de concessão, procurou-se manter 

a referência aos princípios e regras da Lei Federal de PPPs, Lei Federal de Concessões e Lei 

Federal de Licitações, além de observar precedentes e orientações dos órgãos de controle, 

estabelecendo, assim, que a concessionária cumpra com os seguintes requisitos antes da 

celebração do instrumento contratual:  

 

(i) Constituição de SPE 

 

Nos termos no art. 9° da Lei das PPPs, antes da celebração do contrato de concessão, as 

empresas interessadas na execução do projeto devem constituir uma sociedade que tenha 

como finalidade executar, exclusivamente, o projeto licitado, a denominada Sociedade de 

Propósito Específico (“SPE”). 

 

(ii) Subscrição e Integralização de Capital Social Mínimo Obrigatório  

 

 

21  Acórdão 447/2009, Plenário, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. 30/04/2009. 
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Apesar de não se tratar de uma imposição legal, a subscrição e integralização de capital social 

mínimo é considerada uma boa prática, representando um compromisso efetivo e legal do 

licitante vencedor, seja ele participante individual ou consórcio, em relação ao Projeto.  

 

No presente caso, requer-se a subscrição e integralização de capital social no valor de R$ 

42.000.000,00. Importante notar que a definição do valor mínimo de capital social levou em 

consideração uma pesquisa de mercado realizada para o escopo da licitação proposta. 

 

(iii) Ressarcimento de estudos da PMI 

 

O art. 17 do Decreto Federal n° 8.428/2015, de 2 de abril de 2015, aplicável por analogia ao 

Município de Erechim, determina que o edital do procedimento licitatório deve prever, 

obrigatoriamente, cláusula que condicione a assinatura do contrato pelo vencedor da licitação 

ao ressarcimento dos valores relativos à elaboração de projetos, levantamentos, 

investigações e estudos utilizados na licitação. Assim, dentre as obrigações prévias para 

assinatura do contrato de concessão, será propõe-se a previsão do ressarcimento aos autores 

do estudo em sede de PMI. 

 

(iv) Constituição de Garantia de Execução 

 

Será exigida da Concessionária, adicionalmente, a apresentação de garantia de execução do 

contrato, nos termos do art. 56 da Lei Federal de Licitações.  

 

Referida garantia tem a função de proteger o Poder Concedente do eventual descumprimento 

do contrato por parte da concessionária (enquanto a garantia de proposta, acima especificada, 

assegura os eventuais prejuízos causados por faltas cometidas durante a fase de licitação e 

pré-contratual, mais especificamente, os prejuízos decorrentes da desistência injustificada da 

proposta e da recusa injustificada na assinatura do contrato). 

 

Assim, a garantia de execução objetiva garantir, ao contratante, o ressarcimento de valores 

de multas e indenizações a ele devidos, ou, ainda, para a hipótese de o contratado dar motivo 

ao término do contrato de concessão. 

 

A garantia de execução, nos termos do contrato, terá como beneficiário o Município de 

Erechim, destinando-se ao ressarcimento de custos e despesas incorridos face ao 

inadimplemento das obrigações assumidas pela concessionária. A garantia outorgada pela 
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concessionária poderá assumir quaisquer das modalidades abaixo descritas, podendo ser 

substituídas com a anuência do Poder Concedente: 

 

(i) Depósito a ser mantido em conta remunerada, em moeda corrente do país, 

liberado total ou parcialmente em favor do Poder Concedente, segundo suas 

instruções em caso de execução da garantia; 

 

(ii) Títulos da dívida pública, desde que registrados em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e não sujeito 

a nenhum ônus ou gravame;  

 

(iii) Fiança bancária contratada perante instituições financeiras de primeira linha, 

assim entendidas aquelas cuja classificação de força financeira em escala 

nacional seja superior ou igual a “Aa2.br”, “brAA” ou “A(bra)”, conforme 

divulgado pelas agências de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, 

respectivamente; 

 

(iv) Seguro-garantia, cuja apólice deverá (i) ser emitida por seguradora de primeira 

linha devidamente registrada junto à SUSEP; (ii) ser ressegurada nos termos 

da legislação aplicável; (iv) ter vigência de 12 (doze) meses, com cláusula de 

renovação até a extinção das obrigações da concessionária, desde que haja 

anuência formal da seguradora na prorrogação do prazo estipulado; (v) prever 

que, no caso de não renovação da apólice, o termo final de validade será 

automaticamente prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias; e (vi) prever 

que a inexistência da comunicação prevista acima implicará a renovação 

automática da apólice por igual período e nas mesmas condições da apólice 

original. 

 

Por fim, cumpre mencionar que deverá ser estabelecido um montante mínimo que será 

garantido integralmente por uma das modalidades acima descritas e, posteriormente, será 

reduzido gradativamente em conformidade com o cronograma estabelecido no Contrato. 

Demonstra-se, assim, que a garantia de execução deve guardar uma relação de 

proporcionalidade com o cumprimento das obrigações contratualmente previstas. 
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07 
PRINCIPAIS ASPECTOS DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

7. PRINCIPAIS ASPECTOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

7.1. Fases Contratuais e Condição de Eficácia  
 

Propomos que minuta do contrato seja estruturada para que a execução da Concessão ocorra 

em 04 (quatro) fases sucessivas e distintas:  

 

Fase 0 – Preliminar 

Fase I – Transição da Rede Municipal de Iluminação Pública 

Fase II – Modernização da Rede Municipal de Iluminação Pública 

Fase III – Operação da Rede Municipal de Iluminação Pública 

 

A data de eficácia é a data em que o Contrato se torna plenamente eficaz e, 

consequentemente, momento a partir do qual inicia-se a contagem do prazo da concessão.  

 

Para tanto, uma vez cumpridas as condições prévias para assinatura do contrato e 

formalizada a assinatura e publicação do extrato na imprensa oficial, recomenda-se a abertura 

de prazo para a finalização de ações relevantes e preparatórias para o início da efetiva 

vigência do Contrato de Concessão. Seriam elas: (i) a celebração do contrato com a instituição 

financeira depositária; (ii) a contratação do verificador independente pela Concessionária, 

conforme disposições contratuais; e (iii) contratação, pela concessionária, das apólices de 

seguro. Atestada a conclusão de tais ações, emite-se a Ordem Inicial de Serviços e determina-

se a composição da Conta Reserva com o saldo mínimo contratualmente estabelecido. 

 

7.1.1. Fase 0 – Preliminar 

 

A Fase 0 terá duração de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de eficácia do Contrato de 

Concessão.  
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Está fase será destinada, de forma geral, para a preparação da Concessionária para a 

assunção dos serviços de modernização, eficientização e gestão da Iluminação Pública do 

Município de Erechim.  

 

Além da entrega do Plano de Operação e Manutenção (POM), descrevendo a estratégia de 

operação e manutenção a ser adotada pela Concessionária, sujeito à revisão pelo Poder 

Concedente, com o apoio do Verificador Independente, nesta Fase 0 a Concessionária deverá 

demonstrar a sua capacidade para iniciar as operações, comprovando a implantação e 

operacionalização do Centro de Controle Operacional. 

 

Atestada a entrega e efetiva operação do Centro de Controle Operacional, efetiva-se a 

transferência dos bens vinculados pelo Poder Concedente à Concessionária. Seria ideal, 

ademais, que até a finalização desta Fase 0 fosse firmado o aditivo contratual ao Contrato de 

Fornecimento. Cumpridas tais ações, dá-se início à Fase 1 do Contrato. 

 

7.1.2. Fase 1 – Transição da Rede Municipal de Iluminação Pública 

 

Como mencionado no item anterior, após o término da Fase 0, terá início a Fase 1, quando a 

Concessionária assumirá formalmente toda a operação da Rede Municipal de Iluminação 

Pública Inicial e, portanto, serão iniciados os pagamentos da contraprestação pública. É 

natural, no entanto, que a transferência da responsabilidade de operação seja introduzida por 

um período de transição.  

 

Nesta fase já serão recebidas as solicitações dos cidadãos e serão prestados serviços de 

manutenção da rede de iluminação pública, independente da tecnologia até então adotada e 

instalada. Além disso, espera-se da Concessionária, entre outras medidas estabelecidas 

contratualmente, as seguintes: 

 

a) De imediato: 

• Início do recebimento de solicitações dos cidadãos de Erechim; 

• Início da execução das manutenções na rede de iluminação pública, 

independentemente da tecnologia existente; 

• Consolidação o cadastro base da rede de iluminação pública. 

b) Em até 20 (vinte) dias após o início desta fase: 
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• Entrega do Plano de Modernização e Eficientização (PME);  

• Entrega do Plano de Iluminação Especial.  

• Finalização a implantação do Centro de Controle e Operação. 

 

A consolidação do cadastro base da rede de iluminação pública é marco relevante, na medida 

que com sua aprovação final, as Partes fixam o número de pontos de iluminação pública a 

serem operados pela Concessionária. 

 

7.1.3. Fase 2 – Modernização da Rede Municipal de Iluminação Pública 

 

A Fase 2 terá início quando a Concessionária executará os serviços de Modernização e 

Eficientização da Rede Municipal de Iluminação Pública Inicial, de implantação do Sistema de 

Telegestão (no caso do Município de Erechim, apenas nas praças) e de Iluminação Especial. 

Essa fase é mercada pela elevação do nível de qualidade do serviço da rede de iluminação 

pública, aliado à redução de consumo de energia e terá início 180 (cento e oitenta) dias após 

a data de eficácia do contrato. 

 

Nesta etapa, é esperado que a Concessionária cumpra os marcos da Concessão, que 

estipulam metas físicas e de eficientização sobre a rede pública e que a Concessionária 

elabore e encaminhe os projetos executivos ao Poder Concedente, para realização de cada 

obra e/ou instalação prevista nos Marcos da Concessão – ver Caderno 02 destes estudos 

para compreender os Marcos da Concessão. O desempenho da Concessionária será 

acompanhado e avaliado pelo Verificador Independente nos termos contratualmente 

estabelecidos. 

 

7.1.4. Fase 3 – Operação da Rede Municipal de Iluminação Pública 

 

A Fase 3 terá início após o fim formal da Fase 2, que ocorrerá com o Termo de Recebimento 

da Rede Municipal de Iluminação Pública Modernizada e Eficientizada, e terá duração até o 

término do Contrato.  

 

A Concessionária deverá manter os procedimentos operacionais e de manutenção da Rede 

Municipal de Iluminação Pública por todo o Prazo da Concessão, realizando, sempre que 
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necessário, as atualizações necessárias em virtude de alterações supervenientes nas 

condições da Rede Municipal de Iluminação Pública 

 

Espera-se que a Concessionária mantenha os níveis de qualidade, eficiência e desempenho 

conforme os critérios exigidos no Caderno de Encargos e Indicadores de Desempenho, 

atendendo também à expansão da rede, de acordo com as diretrizes solicitadas pelo Poder 

Concedente.  

 

7.2. Remuneração da Concessionária 
 

7.2.1. Contraprestação Pública 

 

Foi demonstrado anteriormente neste Relatório, no ponto 04 “Modelos Jurídicos De 

Contratação do Serviço de Iluminação Pública”, a incompatibilidade da prestação de serviços 

de iluminação pública com a remuneração da Concessionária a partir da cobrança de tarifas 

diretamente dos usuários do serviço, haja vista a indivisibilidade desses serviços. 

 

Assim, adotado o modelo de Concessão Administrativa, o pagamento da contraprestação 

pública à Concessionária ocorrerá, obrigatória e exclusivamente (exceto em caso de 

insuficiência do montante arrecadado a título de CIP), a partir da vinculação de receitas 

derivadas da arrecadação da CIP, sendo o pagamento intermediado por instituição financeira 

depositária, a partir de um arranjo de administração de contas contratualmente disciplinado, 

tendo apoio legal no art. 6º, V, da Lei das PPP.  

 

Passemos a apresentar, a seguir, sugestão para a estruturação da forma de cálculo 

remuneração da Concessionária e as justificativas para tanto, tomando como base a 

legislação atual, boas práticas do mercado e compatibilidade com o serviço a ser prestado.  

 

A Lei das PPP, em seu artigo 6º, dispões sobre as formas possíveis de se realizar o 

pagamento da Contraprestação pelo Poder Concedente à Concessionária, quais sejam:  

 

Art. 6º (...) 
I – ordem bancária; 
II – cessão de créditos não tributários; 
III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 
IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 
V – outros meios admitidos em lei. 
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Importante ressaltar, ainda, em atenção à regulamentação quanto à Contraprestação Pública, 

que essa (em oposição ao chamado aporte de recursos) só poderá ser paga à 

Concessionária, independentemente de qual for a modalidade adotada, após a efetiva 

disponibilização dos serviços, já que esta trata-se, justamente, de uma contrapartida aos 

serviços públicos que foram prestados pela entidade privada.   

 

A Contraprestação Pública deverá ser transferida mensalmente da Conta Vinculada à Conta 

de Livre Movimentação da Concessionária, após a revisão dos relatórios de aferição de 

desempenho pelo Verificador Independente e posterior emissão de ordem de liberação de 

recursos pela Instituição Financeira. 

 

A Contraprestação Pública deverá ser reajustada anualmente pela variação acumulada no 

índice IPCA.  

 

Seu cálculo terá como base o valor da Contraprestação Máxima (Contraprestação Máxima de 

OPEX, a “Parcela A” somada à Contraprestação Máxima de CAPEX, a “Parcela B”), além de 

outras variáveis como Bônus sobre a Conta de Energia (relacionado ao cumprimento de 

metas de eficientização da rede municipal).  Será então deduzido do cômputo da 

contraprestação mensal pública o montante relativo ao compartilhamento de receitas 

acessórias.  

 

Receitas Acessórias resultantes da exploração de atividades acessórias que sejam 

eventualmente exploradas pela Concessionária, conforme se demonstra:  

 

Contraprestação Pública = (CMO + CMC) X  FD  +  BCE  -  Receitas Acessórias 

 

• CMO: Contraprestação Máxima de OPEX, denominada “Parcela A”; 

 

• CMC: Contraprestação Mensal Máxima de CAPEX, denominada como “Parcela B”; 

 

• FD: Fator de Desempenho calculado a partir da nota obtida pela Concessionária na 

aferição trimestral dos indicadores de desempenho; 

 

• BCE: Bônus sobre a conta de energia; 
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• Receitas Acessórias: Repasse de montante equivalente ao compartilhamento de 

receitas acessórias. 

 

Acreditamos que, com estes mecanismos, cria-se uma estrutura de remuneração variável que 

vincula a contrapartida da Concessionária ao seu desempenho na execução da prestação do 

serviço de iluminação pública, cumprindo a função de incentivá-la a prestar os serviços com 

qualidade e com eficiência máxima, em consonância ao interesse público. 

 

7.2.2. Receitas Acessórias  

 

Conforme dispõe o art. 11 da Lei Federal de Concessões, o Poder Concedente poderá prever 

no Edital de Licitação, em favor da Concessionária, a possibilidade de exploração de outras 

fontes de receitas, por meio de atividades além daquelas previstas no escopo de serviços 

prestados durante a execução dos Contrato de Concessões.  

 

Dados os precedentes verificados e em atenção ao Guia de Boas Práticas em PPPs de 

Iluminação Pública da ABDIB, entendemos que, considerando as diversas tecnologias que 

vêm sendo desenvolvidas em relação aos sistemas de iluminação pública e dos serviços 

agregados a estes sistemas, não é prudente estabelecer desde já quais atividades estão 

autorizadas, mas, ao mesmo passo, garantir a possibilidade da Concessionária em 

desenvolver a sua operação. Neste sentido:  

 

Dito isso, os contratos de PPP de IP devem assegurar espaço para que, 
futuramente, à medida que se identifiquem possibilidades de geração de 
receitas acessórias, o concessionário tenha incentivos para incorporar essas 
tecnologias ao projeto, sem prejuízo de que parcela dessa receita seja 
compartilhada com a Administração Pública22. 

 

Assim, sugerimos que, sendo considerada prática comum aos contratos de PPP, a 

Concessionária deverá ficar livre para explorar as atividades acessórias, desde que estas 

atividades não inviabilizem ou prejudiquem a execução do serviço de iluminação pública 

previsto no Contrato de Concessão.  

 

 

22  ABDIB. Guia de Boas Práticas em PPPs de Iluminação Pública. Disponível em: https://www.abdib.org.br/wp-
content/uploads/2019/06/guia_IP_A4_junho.pdf. Acesso em 08/10/2021. 

https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2019/06/guia_IP_A4_junho.pdf
https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2019/06/guia_IP_A4_junho.pdf


PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 63 de 105 

 

Deverá ainda, ocorrer o compartilhamento das Receitas Acessórias, decorrente da exploração 

das Atividades Relacionadas, entre a Concessionária e o Poder Concedente, na proporção 

de até 5% (cinco por cento) da receita bruta apurada em favor do Poder Concedente. 

 

Esta porcentagem devida ao Poder Concedente poderá, ainda, ser negociada, caso o 

compartilhamento pré-estabelecido resulte na inviabilização da exploração de determinada 

atividade relacionada pela Concessionária. 

 

7.3. Garantia Pública  
 

O instituto das parcerias público-privadas, por envolver obrigações de pagamento por parte 

do parceiro público ao parceiro privado, prevê mecanismos que podem ser adotados para a 

constituição de garantia em favor da Concessionária, evitando-se que o único recurso contra 

o ente público inadimplente fosse a tortuosa via judicial agravada, no caso da Administração 

Pública Direta, pela sistemática dos precatórios. Por expressa previsão legal, as garantias 

públicas podem ser estruturadas quando se aplicar o modelo contratual correspondente às 

concessões sob regime de parceria público-privada (Lei Estadual de PPP, arts. 12 e 

seguintes). 

 

Tais garantias podem revestir-se de quaisquer formas previstas em lei (art. 8º da Lei 

11.079/2004) e têm a seguinte função, segundo o art. 12, § 2º, da Lei Estadual de PPP: 

 

As garantias oferecidas pela Administração Pública ao parceiro privado 
estarão vinculadas à eventualidade de inadimplemento ou modificação 
unilateral do contrato por parte do parceiro público ou à alteração nas 
condições de execução do contrato que configurem situação de força 
maior (grifamos). 

 

Como se depreende do permissivo legal, as garantias nos contratos de parceria público-

privada têm por finalidade mitigar riscos a que se expõe o parceiro privado, tanto em face do 

Poder Concedente quanto em face de premências externas à relação contratual que, 

caracterizando-se como situação de força maior, impliquem alteração nas condições de 

execução do contrato. 

 

As garantias devem atender, fundamentalmente, três objetivos, de algum modo sobrepostos: 

mitigar os riscos, inclusive de natureza política, ínsitos às relações obrigacionais duradouras 

e continuadas, de longo prazo; diminuir o impacto do custo efetivo ou financeiro dos sistemas 
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garantidores nas contrapartidas do Estado, de modo a fazer viável e preferencialmente mais 

eficiente o serviço da garantia; e atender à financiabilidade dos projetos, de modo a estabilizar 

as respectivas equações econômico-financeiras ao longo do tempo.  

 

Em última análise, quem se beneficia maiormente de um sólido e eficiente sistema de 

garantias é o próprio Poder Concedente, uma vez que os juros dos financiamentos e as taxas 

de retorno dos patrocinadores do Projeto tendem a ser calculados de acordo com o nível de 

exposição dos parceiros privados. Quanto menor for esse nível, mais competitivos tendem a 

ser as propostas econômicas nos procedimentos licitatórios. 

 

Vislumbramos, para o Projeto, dois níveis de garantia: (i) criação de um sistema de efetivação 

da vinculação dos recursos arrecadados a título de CIP; e (ii) elaboração de mecanismo 

mitigador dos riscos de crédito, decorrentes de eventual atraso no repasse dos recursos da 

CIP ou insuficiência de sua arrecadação  

 

Para o atendimento da primeira necessidade, indicada como “i’, sugerimos a contratação, no 

caso concreto, de uma instituição financeira independente que funcionará como 

administradora de conta de centralização vinculada e em garantia (“escrow account”), pela 

qual transitará a integralidade da arrecadação municipal da CIP formalizada pela distribuidora 

local de energia.  

 

A partir da análise de precedentes, verificamos que na maioria dos casos a conta de 

centralização da arrecadação das receitas da CIP é de titularidade do próprio Poder 

Concedente, sendo, porém, de movimentação restrita pela instituição financeira 

independente. Recomendamos, porém, um aprimoramento a tal estrutura. 

 

Nesse sentido, sugerimos que a receita de arrecadação da CIP seja direcionada para conta 

centralizadora de titularidade da própria Concessionária. Evidente que a Concessionária não 

poderia formalizar quaisquer ordens para a movimentação dos recursos, sendo a efetiva 

operação restrita a instituição financeira. Poder-se-ia, inclusive, considerar a constituição de 

um penhor sobre a tal conta a fim de protegê-la de eventuais credores oportunistas. 

 

Nos termos de contrato de administração de contas, a instituição financeira ficará encarregada 

de transferir à Conta de Livre Movimentação da Concessionária o valor devido no mês em 

referência a título de Contraprestação Pública Mensal Efetiva, seguindo as instruções a serem 
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fornecidas pelo Verificador Independente, sem qualquer intermediação seja do Poder 

Concedente ou da Concessionária.  

 

Além do mecanismo acima descrito, indicamos a criação de uma conta de reserva, na qual 

seria constituído um “colchão de liquidez” consistente em depósito de determinados valores, 

com a finalidade de garantia de eventos imprevisíveis e inevitáveis ou do pagamento de 

indenizações devidas à concessionária. 

 

Na Conta Reserva, seria mantido um saldo mínimo de 3 (três) parcelas da Contraprestação 

Pública Mensal. Havendo, em qualquer momento e por qualquer razão, a utilização do saldo 

da Conta Reserva, esse seria acrescido, passando a conter um montante de 6 (seis) parcelas. 

Isso porque a necessidade de recurso á Conta Reserva denota um potencial problema de 

crédito, para o qual seria justificável o reforço da garantia outorgada à Concessionária, que 

depende exclusivamente da Contraprestação Publica para a remuneração de seu 

investimento e operação.  

 

Uma vez que (i) tenha sido formalizado o pagamento da Contraprestação Pública Mensal à 

Concessionária, (ii) tenha sido constituído o saldo da Conta Reserva, o montante ainda 

mantido na Conta Centralizadora seria destinado ao Fundo Municipal de Iluminação Pública. 

O Município utilizaria tais valores, então, para formalizar o pagamento da fatura mensal de 

energia à distribuidora local. 

 

Adicionalmente, endereçando o cenário em que, por qualquer razão, a receita de CIP 

arrecadada pelo Município seja insuficiente para fazer frente aos pagamentos devidos à 

Concessionária, sugerimos a introdução da possibilidade de serem constituídas garantias 

reais e fidejussórias adicionais, por exemplo por Fundo Municipal Garantidor de Projetos de 

Parceria Público-Privada, o qual já conta com autorização para criação, conforme se verifica 

do art. 14 da Lei Municipal de PPPs. 

 

7.4. Garantia de Execução  
 

Nos termos do art. 56 da Lei Federal de Licitações, o Poder Concedente poderá exigir 

apresentação de garantia de execução do contrato. 

 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 66 de 105 

 

Nos termos do Contrato, a garantia de execução terá como beneficiário o Poder Público do 

Município de Erechim, destinando-se ao ressarcimento de custos e despesas incorridos face 

ao inadimplemento das obrigações assumidas pela concessionária.  

 

Em conformidade com precedentes e boas práticas de modelagem de concessões no setor 

de iluminação pública, optou-se por exigir que a concessionária mantenha a garantia de 

execução da data de assinatura do Contrato até, no mínimo, 120 dias após o advento do 

termo contratual, no montante equivalente a: 

 

(i) 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a partir da assinatura do Contrato 

até o final da Fase II; 

 

(ii) 2,5% (dois e meio por cento) do valor do Contrato, a partir do começo da Fase 

III até 2 (dois anos) antes do vencimento do prazo da concessão; e 

 

(iii) 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos últimos 2 (dois) anos antes do 

vencimento do prazo da concessão. 

 

Adicionalmente, a garantia outorgada pela concessionária poderá assumir quaisquer das 

modalidades abaixo descritas, podendo ser substituídas com a anuência do Poder 

Concedente: 

 

(i) Caução, em dinheiro; 

 

(ii) Fiança bancária, respeitadas as condições estabelecidas no anexo 

correspondente;  

 

(iii) Seguro-garantia, respeitadas as condições estabelecidas no anexo 

corresponde; ou  

 

(iv) Títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados seus valores conforme definidos pelo 

Ministério da Fazenda. 
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Por fim, cumpre mencionar que os montantes mínimos da garantia de execução do Contrato 

serão reajustados anualmente pelo IPCA, ou por qualquer outro índice que venha a substituí-

lo oficialmente, na mesma data dos reajustes previstos no contrato. 

 

7.5. Alocação de Riscos 
 

A Lei Federal de PPPs estabelece, em seu art. 4°, que a contratação de parcerias público-

privadas deverá observar a diretriz da “repartição objetiva de riscos entre as partes”. Na Lei 

Federal de Licitações, por sua vez, não há menção à repartição objetiva de riscos, mas, nos 

termos de seu art. 65, II, “d”, haverá reequilíbrio econômico-financeiro na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual.  

 

De maneira diversa, no âmbito das concessões regidas tão-somente pela Lei de Concessões 

– as concessões comuns – o concessionário prestaria os serviços objeto do contrato por sua 

conta e risco (art. 2°, II e III). Os §§ 5º e 6º do art. 65 também autorizam a revisão do contrato 

nas hipóteses de fato do príncipe e alteração unilateral, respectivamente. Isso significaria que, 

nesse caso, os riscos seriam suportados integralmente pelo Estado23. Assim, o 

concessionário assumiria os riscos ordinários do empreendimento e a Administração Pública, 

por sua vez, arcaria com os extraordinários, entendidos como os imprevisíveis, inevitáveis e 

não imputados ao contratado.  

 

Diferentemente, o art. 5º da Lei Federal de PPPs determina que os contratos de PPP devem 

prever a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força 

maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária. Assim, no âmbito das PPPs, há 

possibilidade de repartição contratual, objetiva e lógica dos riscos, diferentemente da Lei de 

Licitações, que já os delimitavam no próprio regime legislativo, apontando a Administração 

Pública como a parte responsável por tais riscos. 

 

No âmbito do regime das parcerias público-privadas em sentido estrito, percebe-se que o 

legislador optou por conceder maior liberdade às partes, para que elas estabeleçam, 

 

23 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Reajuste e revisão nas parcerias público-privadas: revisitando o 
risco nos contratos de delegação in SOUZA, Mariana Campos de (coord.). Parceria público-privada. São 
Paulo: Quartier Latin, 2008, pp. 71 e 72.) 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 68 de 105 

 

contratualmente, qual será a repartição de riscos mais eficiente e adequada em cada caso 

concreto. Nas palavras de Marcos Barbosa Pinto, “como se vê, o legislador brasileiro absteve-

se de prescrever uma alocação de riscos uniforme para todas as PPPs. Por outro lado, 

também não deixou o assunto exclusivamente a critério da doutrina e do Judiciário. Optou por 

uma solução intermediária, qual seja, determinar que a repartição de riscos seja disciplinada 

em cada contrato de PPP”24. 

 

De acordo com tais dispositivos, o administrador público deve, em cada processo licitatório, 

divulgar a alocação de riscos através do contrato de PPP. A partir disso, cabe aos licitantes 

formularem as propostas técnicas e financeiras com base na repartição de riscos 

estabelecidas contratualmente. Neste sentido, Marcos Barbosa Pinto explica que quanto 

“mais objetivo for o contrato, mais transparente será o procedimento licitatório e mais justa 

será a contratação. Uma repartição clara de riscos no contrato garante que as propostas 

econômicas do setor privado serão compatíveis com os riscos assumidos e que todos os 

participantes do processo licitatório terão ciência desses riscos”.25 

 

Nas palavras de MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO e LUCAS NAVARRO PRADO26, “a distribuição de 

riscos é a principal função de qualquer contrato”. Corroborando com tal entendimento, o “Guia 

Suplementar para Alocação Ótima de Riscos e Gestão de Riscos27, documento publicado pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro, estabelece que: 

 

O sucesso ou fracasso da estruturação de um projeto muitas vezes depende 
da identificação, análise e alocação dos riscos. Geralmente, as consideráveis 
quantias envolvidas, o fato de que os credores usualmente são remunerados 
pela receita gerada pelo ativo e a potencial volatilidade nas condições 
financeiras serve para lembrar que os riscos associados a projetos de 
PPP/Concessão podem ser extremos. Assim, as consequências de uma 
avaliação e alocação inadequada dos riscos também podem ser extremas: a 
possibilidade de fracasso do projeto aumenta drasticamente. 

 

 

24 PINTO, Marcos Barbosa. Repartição de Riscos nas Parcerias Público-Privadas in Revista do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, Volume 13, Rio de Janeiro, junho, 2006,p.157. 

25 PINTO, Marcos Barbosa. Repartição de Riscos nas Parcerias Público-Privadas in Revista do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, Volume 13, Rio de Janeiro, junho, 2006,p.160. 

26 RIBEIRO, M. P.; PRADO, L. N. Comentários à lei de PPP – parceria público-privada: fundamentos econômico-
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2010. 

27 Guia suplementar para alocação ótima de riscos e gestão de riscos. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138532/GuiaSuplementarparaAlocacaoOtimadeRiscoseGest
ao deRiscos.pdf. Acesso em: 21/10/2021.  

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138532/GuiaSuplementarparaAlocacaoOtimadeRiscoseGestao%20deRiscos.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138532/GuiaSuplementarparaAlocacaoOtimadeRiscoseGestao%20deRiscos.pdf
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A alocação de riscos no contrato de concessão ganha relevância à medida que gera 

determinados incentivos às partes, conforme pontuam Maurício Portugal e Lucas Navarro28:  

 

O contrato gera incentivo para as partes adotarem, por um lado, providências 
para evitar ocorrências que lhes sejam gravosas (os riscos negativos) ou, 
pelo menos, as suas consequências (...); e por outo, estimula-as a agirem 
com o objetivo de realizar as situações que lhes são benéficas. 

 

De forma geral, entende-se que os riscos no âmbito de um contrato de concessão devem ser 

alocados à parte que possa melhor geri-lo e suportá-lo de forma mais eficiente. Isto porque, 

alocar riscos para a parte que pode suportá-los a um custo mais baixo gera grandes 

economias para o setor público e o provado. 

 

De acordo com Timothy Irwin29, em seu trabalho Government guarantees: allocating and 

valuing risk in privately financed infrastructure projects, cada risco deve ser alocado, 

juntamente com os direitos de tomar as decisões relacionadas, levando em consideração a 

capacidade de cada parte de (i) influenciar o fator de risco correspondente, (ii) influenciar a 

sensibilidade do valor total do projeto ao fator de risco correspondente; e (iii) absorver o risco. 

 

O mesmo entendimento é corroborado por Vinicius Carrasco e João Manoel Pinho de Mello30 

que afirmam que o risco deve ser alocado à parte mais apta a absorvê-lo, pois isso minimizaria 

os custos totais impostos pela existência do risco. 

 

7.5.1. Matriz de Riscos 

 

A matriz de risco tem como objetivo estabelecer os eventos cujo impacto financeiro 

permanecerá com o parceiro privado e aqueles cujo impacto será suportado (ou compensado, 

caso previamente suportado pelo privado) pelo poder público. A matriz de riscos é, portanto, 

um mecanismo que visa essencialmente lidar com as consequências financeiras advindas da 

ocorrência de determinados eventos. 

 

28 RIBEIRO, M. P.; PRADO, L. N. Comentários à lei de PPP – parceria público-privada: fundamentos 
econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2010. Pág 117. 

29 IRWIN, TIMOTHY C. 2007. Government Guarantees: Allocating and Valuing Risk in Privately Financed 
Infrastructure Projects. Directions in Development; Infrastructure. Washington, DC: World Bank. © World 
Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6638 License: CC BY 3.0 IGO. Acesso em 
21/10/2021. 

30 CARRASCO, Vinicius; MELLO, João Manoel Pinho de. Por que fracassamos na infraestrutura? 
Diagnósticos, remédios e um arcabouço teórico de análise. In: PASTORE, Affonso Celso (org.). 
Infraestrutura: eficiência e ética. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. p. 69 
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Considerando o acima exposto, bem como a análise das melhores práticas em relação a 

alocação eficiente de riscos nos contratos de concessão do setor de iluminação pública, 

apresentamos a seguir a matriz de riscos proposta para o Projeto. 

 

 Risco Descrição 

Alocação do Risco 

Público Privado 
Observações / 

Mitigadores 

1 

Riscos ordinários 
não alocados 
expressamente no 
Contrato (riscos 
residuais) 

Quaisquer outros riscos ordinários afetos 
à execução do objeto da CONCESSÃO, 
que não estejam expressamente 
previstos neste CONTRATO. 

 X  

2 

Obtenção das 
Aprovações e das 
Licenças e 
Autorizações 

Obtenção de todas as licenças, 
autorizações e alvarás necessários à 
plena execução do objeto da 
CONCESSÃO, acompanhar todo o 
processamento do pedido até a sua 
regular aprovação, devendo, para tanto, 
cumprir com todas as providências 
exigidas, nos termos da legislação 
vigente, bem como arcar com todas as 
despesas e demais custos envolvidos. 

 X  

3 

Obtenção de 
Autorizações 
previstas nas 
Normas Técnicas 

Obtenção das autorizações previstas nas 
normas técnicas expedidas pela 
EMPRESA DISTRIBUIDORA e eventuais 
atrasos decorrentes. 

 X  

4 

Falhas ou 
interrupção na 
distribuição de 
energia elétrica 

Falhas ou interrupção na distribuição de 
energia elétrica, inclusive as decorrentes 
de blackout, racionamento, ou apagão no 
âmbito do sistema elétrico nacional, 
desde que que não tenham sido 
ocasionadas por ação ou omissão da 
CONCESSIONÁRIA; 

X   

5 

Falhas na 
prestação dos 
SERVIÇOS 
decorrentes de 
atrasos na 
obtenção das 
autorizações junto 
da EMPRESA 
DISTRIBUIDORA 

Falhas na prestação dos SERVIÇOS 
decorrentes de atrasos na obtenção das 
autorizações junto da EMPRESA 
DISTRIBUIDORA para modernização, 
eficientização e expansão da REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
observados os prazos fixados nas 
Diretrizes do ANEXO 16 deste 
CONTRATO, desde que os pedidos 
tenham sido corretamente 
fundamentados e instruídos pela 
CONCESSIONÁRIA e que esta tenha 
providenciado todas as atividades e 
requisitos previstos nas normas e acordos 
vigentes, e desde que a negativa não 
decorra de culpa ou omissão da 
CONCESSIONÁRIA. 

X   

6 

Falhas na 
prestação dos 
SERVIÇOS 
decorrentes da não 
cessão, pelo 
PODER 

Falhas na prestação dos SERVIÇOS 
decorrentes da não cessão, pelo PODER 
CONCEDENTE, das obrigações 
operacionais à CONCESSIONÁRIA; 

X   
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 Risco Descrição 

Alocação do Risco 

Público Privado 
Observações / 

Mitigadores 

CONCEDENTE, das 
obrigações 
operacionais à 
CONCESSIONÁRIA 

7 

Atendimento das 
metas de redução 
de consumo de 
energia elétrica 

• Atendimento das metas de redução 
de consumo de energia elétrica, de 
acordo com o previsto no ANEXO 5, 
por meio da elaboração dos planos, 
projetos, aquisição de equipamentos 
e execução das obras e serviços na 
REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

 

• Atendimentos às METAS DE 
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA 
na forma prevista neste CONTRATO 
e demais eficientizações promovidas 
pela CONCESSIONÁRIA por sua 
iniciativa; 

 X  

8 

Investimentos / 
Custos 
operacionais e de 
compra ou 
manutenção dos 
equipamentos 

Investimentos, custos ou despesas 
adicionais decorrentes da elevação dos 
valores dos custos operacionais e de 
compra ou manutenção dos 
equipamentos; 

 X  

9 

Investimentos / 
Custos com a 
instalação, 
operação e 
manutenção dos 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA e 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 
ADICIONAIS 

• Custos de instalação, operação e/ou 
manutenção de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA nos 
segmentos de logradouros públicos 
já existentes no momento da 
publicação do EDITAL, em vãos 
entre dois PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA com 
distância de até 90 (noventa) metros 
na mesma via, para atendimento dos 
parâmetros técnicos, para 
eliminação de pontos escuros ou 
para adequação em função da 
alteração das CLASSES DE 
ILUMINAÇÃO, inclusive no que 
tange à necessidade de instalação, 
operação e manutenção de 
SISTEMA DE TELEGESTÃO; 

 

• Custos com a instalação, operação e 
manutenção dos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
ADICIONAIS solicitados pelo 
PODER CONCEDENTE, até os 
limites máximos do BANCO DE 
CRÉDITOS definidos no 
CONTRATO e ANEXO 5; 

 X 

Os custos 
decorrentes das 
solicitações do 
PODER 
CONCEDENTE de 
incorporação de 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA adicionais, 
em quantidade 
superior aos limites 
máximos do BANCO 
DE CRÉDITOS 
definido no 
CONTRATO e 
ANEXO 5; 
 
Os custos 
decorrentes das 
solicitações do 
PODER 
CONCEDENTE para 
adequar os 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA instalados 
diretamente por 
EMPREENDEDORE
S, loteadores e 
terceiros aos 
padrões 
luminotécnicos da 
CONCESSÃO, 
quando a 
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 Risco Descrição 

Alocação do Risco 

Público Privado 
Observações / 

Mitigadores 

CONCESSIONÁRIA 
não aprovar o 
projeto apresentado 
pelos 
EMPREENDEDORE
S também serão 
alocados ao PODER 
CONCEDENTE. 

10 

Mudanças no 
PLANO DE 
MODERNIZAÇÃO 
ou nos projetos 
por iniciativa da 
CONCESSIONÁRIA 

Mudanças no PLANO DE 
MODERNIZAÇÃO ou nos projetos, por 
iniciativa da CONCESSIONÁRIA; 

 X  

11 

Mudanças no 
PLANO DE 
MODERNIZAÇÃO e 
projetos dele 
decorrentes, por 
solicitação do 
PODER 
CONCEDENTE ou 
de outras 
entidades públicas 

Mudanças no PLANO DE 
MODERNIZAÇÃO e projetos dele 
decorrentes, por solicitação do PODER 
CONCEDENTE ou de outras entidades 
públicas, salvo se tais mudanças 
decorrerem da não-conformidade do 
PLANO DE MODERNIZAÇÃO ou dos 
projetos com a legislação em vigor ou com 
as especificações do CONTRATO e 
ANEXOS; 

X   

12 

Atraso no 
cumprimento dos 
MARCOS DE 
CONCESSÃO 

Atraso no cumprimento dos MARCOS DA 
CONCESSÃO, previstos no ANEXO 5, e 
demais prazos estabelecidos neste 
CONTRATO, consideradas eventuais 
prorrogações acordadas com o PODER 
CONCEDENTE; 

   

13 
Atualidade 
Tecnológica  

• Mudanças tecnológicas implantadas 
pela CONCESSIONÁRIA para 
atendimento da sua obrigação de 
atualidade ou inovações 
tecnológicas que não tenham sido 
solicitadas pelo PODER 
CONCEDENTE; 

 

• Adequação e atualidade da 
tecnologia empregada para 
execução dos SERVIÇOS, de 
acordo com o procedimento 
estabelecido na Cláusula 18, 
incluindo a necessidade de 
reinvestimentos não previstos, em 
função de eventual depreciação 
técnica acelerada; 

 

• Custos decorrentes de danos ou 
desempenho dos equipamentos 
provenientes de mudanças 
tecnológicas implantadas pela 
CONCESSIONÁRIA para 
atendimento da sua obrigação de 
atualidade; 

 

• Custos decorrentes de danos, 
desempenho ou robustez dos 

 X 

Os custos 
decorrentes das 
solicitações do 
PODER 
CONCEDENTE que 
envolvam mudanças 
nas especificações 
dos serviços ou no 
SISTEMA DE 
MENSURAÇÃO DE 
DESEMPENHO, 
para a incorporação 
de inovação 
tecnológica em 
padrões superiores 
ao dever da 
CONCESSIONÁRIA 
de prestar os 
SERVIÇOS com 
atualidade serão 
suportados 
exclusivamente pelo 
PODER 
CONCEDENTE. 
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 Risco Descrição 

Alocação do Risco 

Público Privado 
Observações / 

Mitigadores 

equipamentos provenientes de 
mudanças tecnológicas solicitadas 
pelo PODER CONCEDENTE; 

 

• Obsolescência, a robustez e o pleno 
funcionamento da tecnologia 
empregada pela 
CONCESSIONÁRIA na 
CONCESSÃO, inclusive aquela 
utilizada para garantir o tráfego de 
dados e de informações no âmbito 
do SISTEMA DE TELEGESTÃO da 
REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

14 Financiamento 

Variações do custo de FINANCIAMENTO 
(S) assumido (s) para a realização de 
investimentos ou para o custeio dos 
SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO; 

 X  

15 
Saúde Financeira 
da SPE 

• Liquidez financeira da SPE na fase 
de investimentos, considerando a 
exigência de capital mínimo 
estabelecida neste CONTRATO; 

 

• Capacitação da SPE, em 
decorrência de alteração de seu 
controle societário; 

 X  

16 
Aumento Ordinário 
de Custo de Capital 

Aumento ordinário do custo de capital, 
inclusive os resultantes de aumentos das 
taxas de juros; 

 X  

17 

Aumento de 
Custos dos 
equipamentos e do 
mobiliário 

Eventual majoração nos custos dos 
equipamentos e do mobiliário entre a data 
de apresentação da PROPOSTA 
COMERCIAL e a efetiva aquisição dos 
mesmos; 

 X  

18 

Prejuízos à 
terceiros ou ao 
meio ambiente a 
partir da DATA DE 
EFICÁCIA 

A partir da DATA DE EFICÁCIA, os 
prejuízos causados a terceiros ou ao meio 
ambiente decorrente da prestação dos 
SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, 
seus empregados, prestadores de 
serviço, terceirizados, subcontratados, 
OPERADORES SUBCONTRATADOS ou 
por qualquer outra pessoa física ou 
jurídica a ela vinculada, no exercício das 
atividades abrangidas neste CONTRATO; 

 X 
Ver Seção 3 – Plano 
de Seguros e 
ANEXO 10. 

19 

Prejuízos a 
terceiros ou ao 
meio ambiente 
antes da DATA DE 
EFICÁCIA 

X   

20 

Passivos 
ambientais 
originados após a 
Fase I 

• Recuperação, prevenção, correção 
e gerenciamento de passivo 
ambiental relacionado à 
CONCESSÃO, originado 
posteriormente ao início da Fase I, 
inclusive o passivo ambiental 
referente à destinação final dos 
equipamentos e bens utilizados nos 
SERVIÇOS e à exploração de 
receitas decorrentes de 
ATIVIDADES RELACIONADAS; 

 

 X 
Ver Seção 3 – Plano 
de Seguros e 
ANEXO 10. 

21 

Passivos 
ambientais 
originados antes a 
Fase I 

X   
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 Risco Descrição 

Alocação do Risco 

Público Privado 
Observações / 

Mitigadores 

• Danos e prejuízos, incluindo o 
pagamento de eventuais 
indenizações, relativos ao passivo 
ambiental que tenham origem e não 
sejam conhecidos até o início da 
Fase I; 

22 

Desapropriações, 
Servidões e 
Limitações 
Administrativas 

• A responsabilidade pelos custos e 
atos executórios relativos às 
desapropriações, servidões e 
limitações administrativas 
necessárias à prestação dos 
SERVIÇOS será do PODER 
CONCEDENTE. 

 

• Efeitos decorrentes do atraso na 
realização das desapropriações, 
servidões, limitações 
administrativas, ou, ainda, do 
parcelamento e regularização de 
registro dos imóveis, desde que o 
atraso não tenha sido causado por 
ato ou omissão da 
CONCESSIONÁRIA; 

X   

23 
Patrimônio 
Histórico e Cultural 

Alinhamento com a patrimônio histórico e 
cultural, respeitada a legislação vigente 
de proteção do patrimônio; 

 X  

24 

Encargos 
trabalhistas, 
previdenciários, 
fiscais e 
comerciais 
resultantes da 
execução do 
Contrato 

Encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste CONTRATO e as 
responsabilizações deles decorrentes, 
incluídas aquelas relacionadas às 
empresas eventualmente subcontratadas 
no âmbito da CONCESSÃO; 

 X 
Ver Seção 3 – Plano 
de Seguros e 
ANEXO 10. 

25 
Segurança e Saúde 
dos Trabalhadores 

Segurança e a saúde dos trabalhadores 
que estejam a ela subordinados na 
execução do objeto deste CONTRATO 
e/ou seus subcontratados; 

 X 
Ver Seção 3 – Plano 
de Seguros e 
ANEXO 10. 

26 
Atividades 
Relacionadas 

Todos os riscos relacionados à 
exploração das ATIVIDADES 
RELACIONADAS, inclusive os prejuízos 
que resultem de sua execução, 
ressalvado o previsto neste CONTRATO; 

 X 
Ver Seção 3 – Plano 
de Seguros e 
ANEXO 10. 

27 Apólices de Seguro 

Contratação das apólices de seguros, 
bem como sua abrangência, cobertura e 
adequação ao objeto da CONCESSÃO, 
incluídos os danos materiais e os danos 
morais abrangidos, as quais deverão 
atender os limites máximos de 
indenização calculados com base no 
maior dano provável, de acordo com a 
metodologia prevista no ANEXO 10; 

 X  

28 Bens Vinculados 

• Eventual perecimento, destruição, 
roubo, furto, perda ou quaisquer 
outros tipos de danos causados aos 
BENS VINCULADOS não cobertos 

 X  
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 Risco Descrição 

Alocação do Risco 

Público Privado 
Observações / 

Mitigadores 

pelas apólices de seguro 
contratadas pela 
CONCESSIONÁRIA ou pela 
garantia do fabricante; 

•  

29 Taxas de Câmbio  Variação ordinária das taxas de câmbio;  X  

30 
Variação Ordinária 
nos Índices de 
Reajuste 

Variação ordinária dos índices de reajuste 
em relação aos índices de reajuste 
previstos no CONTRATO para o mesmo 
período 

 X  

31 
Precificação de 
Investimentos  

• Erros nas estimativas de custos de 
insumos, equipamentos e materiais, 
incluindo variações de custo de 
mercado; 

 

• Erro ou omissões nos estudos e 
levantamentos necessários para a 
elaboração da PROPOSTA 
COMERCIAL e para a execução do 
objeto do CONTRATO; 

 

• Constatação superveniente de erros 
ou omissões em sua PROPOSTA 
COMERCIAL; 

 

• Estimativa incorreta do custo dos 
investimentos a serem realizados 
pela CONCESSIONÁRIA; 

 X  

32 
Elevação dos 
Custos 
Operacionais 

Investimentos, custos ou despesas 
adicionais decorrentes da elevação dos 
valores dos custos operacionais e de 
compra ou manutenção dos 
equipamentos; 

 X  

33 

Variação dos 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA no 
CADASTRO BASE 

Variação do número total de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA do CADASTRO 
BASE que não exceda as FAIXAS 
INFERIORES ou SUPERIORES, nos 
termos da Subcláusula 43.7; 

 X  

34 

Variação dos 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA no 
CADASTRO BASE 

Variação do número total de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA do CADASTRO 
BASE que exceda as FAIXAS 
INFERIORES ou SUPERIORES, nos 
termos da Subcláusula 43.7 

X   

35 

Não conformidade 
com informações 
do CADASTRO 
BASE quando 
relacionados à 
tecnologias e carga 
instalada dos 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA da REDE 
MUNICÍPAL DE 
ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

Não conformidade das informações 
identificadas pela CONCESSIONÁRIA no 
CADASTRO BASE quando relacionados 
com as tecnologias e carga instalada dos 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA da 
REDE MUNICÍPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA; 

 X  
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 Risco Descrição 

Alocação do Risco 

Público Privado 
Observações / 

Mitigadores 

36 

Erros, omissões 
nas CLASSES DE 
ILUMINAÇÃO do 
MUNICÍPIO; 

Erros, omissões nas CLASSES DE 
ILUMINAÇÃO do MUNICÍPIO; 

 X  

37 

Alteração de 
CLASSES DE 
ILUMINAÇÃO, por 
solicitação do 
PODER 
CONCEDENTE 

Eventual alteração de CLASSES DE 
ILUMINAÇÃO, por solicitação do PODER 
CONCEDENTE, fora dos critérios 
técnicos pré-definidos e dos parâmetros 
definidos no ANEXO 13, em decorrência 
de obras e/ou intervenções de qualquer 
natureza por parte do PODER 
CONCEDENTE ou da Administração 
Pública municipal; 

X   

38 

Identificação de 
Obstrução de e 
Solicitação de 
Podas Arbóreas 

Falha na identificação de obstrução no 
fluxo luminoso dos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA em razão da 
presença de indivíduos arbóreos e 
solicitação das podas necessárias às 
autoridades competentes do MUNICÍPIO 
para promoção do atendimento dos 
parâmetros de desempenho constantes 
do ANEXO 8 e demais obrigações 
previstas neste CONTRATO e em seus 
ANEXOS; 

 X  

39 Podas Arbóreas 

Atrasos ou não realização de podas em 
árvores e/ou de liberação de vias, que 
sejam atribuíveis à Administração Pública 
municipal, desde que comprovada a 
regularidade formal, a tempestividade e a 
adequação dos requerimentos e 
solicitações encaminhados pela 
CONCESSIONÁRIA; 

X   

40 
Caso Fortuito e de 
Força Maior 

Fatores imprevisíveis e fatores previsíveis 
de consequências incalculáveis, CASO 
FORTUITO ou FORÇA MAIOR que, em 
condições normais de mercado, não 
sejam passíveis de contratação de 
cobertura por seguro disponível no 
mercado securitário brasileiro (ou na 
medida em que os efeitos adversos não 
sejam efetivamente cobertos ou 
neutralizados pelos seguros contratados) 

X   

41 
Alterações 
Legislativas 

As alterações legislativas, na regulação 
aplicável à CONCESSIONÁRIA, bem 
como a criação, extinção, isenção ou 
alteração de tributos ou encargos legais, 
inclusive em decorrência de decisão 
judicial, incluindo-se o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

X   

42 
Alterações 
Legislativas  

As alterações legislativas referentes aos 
impostos sobre o lucro líquido, que 
ocorram após a data da publicação do 
EDITAL e incidam diretamente sobre os 
serviços prestados pela 
CONCESSIONÁRIA, abrangidos pelo 
objeto da CONCESSÃO 

 X  
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 Risco Descrição 

Alocação do Risco 

Público Privado 
Observações / 

Mitigadores 

43 
Greves de 
Funcionários do 
Poder Concedente 

Ocorrência de greves dos servidores e/ou 
empregados do PODER CONCEDENTE 
ou da EMPRESA DISTRIBUIDORA que 
impactem o CONTRATO; 

X   

44 Outras Greves 
Ocorrência das demais greves que não 
inclusas no item 38.1.12 e 39.1.42. 

X   

45 
Greves de 
Funcionários da 
Concessionária 

Ocorrência de greves dos seus 
empregados, prestadores de serviços, 
terceirizados ou de seus subcontratados; 

 X  

 

7.6. Equilíbrio Econômico-Financeiro 
 

O princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com a Administração Pública 

toma como base o dever constitucional de manutenção das condições efetivas da proposta 

inicialmente pactuada, conforme disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal:  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte:  
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. 

 

Posteriormente, consolidou-se na Lei Federal de Licitações, em relação aos contratos gerais 

de prestação de serviços com a Administração Pública, o dever da manutenção do equilíbrio 

da equação econômico-financeira, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”: 

 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos: (...)  
 
II - por acordo das partes: (...)  
 
 d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
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Dados os fundamentos legais, deve-se lembrar que, ainda que admitida a regência supletiva, 

não podemos considerar que o racional aplicável aos contratos administrativos gerais pode 

ser aplicado aos contratos de Parcerias Público-Privadas.  

 

Isso porque, diferentemente dos demais contratos administrativos regidos pela Lei Federal de 

Licitações, os contratos de PPPs possuem prazos de vigência mais longos, abrindo-se, 

consequentemente, um maior lapso temporal para a ocorrência de eventos posteriores e não 

previstos que podem onerar uma das partes contratantes. Em poucas linhas, é natural que 

existam mais riscos em contratos de PPP. Isso faz com que seja necessária uma estratégia 

bem arquitetada e definida para a mitigação e gerenciamento desses riscos.  

 

Vejamos que a Lei das PPP trouxe como inovação jurídica a estes contratos administrativos 

a obrigação de uma repartição objetiva de riscos entre as partes, conforme o disposto nos 

arts. 4º, IV e 5º, III, dando a possibilidade da proposição da matriz de riscos anteriormente 

explorada por este Relatório.  

 

Ou seja, aplicando-se o princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos às Parceria 

Público-Privadas, entendemos que este deverá ser retomado nas hipóteses em que uma das 

partes incorrer com risco que fora alocado contratualmente para a outra parte.  

 

Assim, a minuta contratual, adicionalmente à alocação de riscos objetiva claramente 

estruturada entre as partes, poderá e deverá, considerando a prática em outros casos de 

concessão de iluminação pública, trazer um catálogo específico sobre as formas e 

procedimentos para a efetivação do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

 

Com isso, propomos que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual seja 

implementada por meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:  

 

(i) A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual será 
implementada por meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma 
combinada: 

 
(ii) Prorrogação ou redução do prazo da concessão, observados os prazos 

mínimos e máximos previstos na legislação aplicável; 
 
(iii) Revisão do cronograma de investimentos; 
 
(iv) Revisão dos índices de desempenho geral; 
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(v) Compensação com eventuais créditos tributários vencidos ou vincendos da 
Concessionária mediante lei autorizativa;  

 
(vi) Alteração do percentual de compartilhamento entre as Partes das Receitas 

Acessórias; 
 
(vii) Reversão à Concessionária das Receitas Acessórias apropriadas ao Poder 

Concedente; 
 
(viii) Revisão da Contraprestação Mensal Máxima;  
 
(ix) Pagamento de indenização; 
 
(x) Revisão das obrigações da Concessionária relacionadas aos requerimentos 

previstos nos anexos de natureza técnica; 
 
(xi) Compensação com penalidades já atribuídas à Concessionária;  
 
(xii) Combinação das modalidades anteriores; e 
 
(xiii) Outras modalidades previstas em lei. 

 

Tendo isso posto, sugerimos que o Poder Concedente possa somente se utilizar da extensão 

do Prazo da Concessão como um meio da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do Contrato a partir da primeira Revisão Ordinária, considerado que, não se trataria de medida 

cabível e compatível com o projeto antes do início desta fase.  

 

Ainda, entendemos que, nada obstante a escolha do mecanismo de recomposição ser uma 

prerrogativa do poder concedente, sempre que possível, é recomendável que a recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro contratual seja realizada de comum acordo entre as partes.  

 

Adicionalmente, tratando do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, precisamos levar em 

consideração as particularidades específicas ao serviço de modernização, gestão e expansão 

da iluminação pública. Vejamos que os serviços de iluminação estão em constante evolução, 

e sujeitos à criação e implementação de novas tecnologias que visam aumentar a eficiência, 

reduzir as taxas de consumo, de poluição visual, e de forma geral, obter um avanço de 

qualidade na prestação.   

 

Um exemplo corresponde à adesão de lâmpadas de LED na iluminação pública, que antes 

representou uma grande inovação, mas que hoje é adotada de forma majoritária, e 

considerado um dos primeiros passos para uma implementação de sistema de iluminação 

pública integrado ao conceito de smart cities. 
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Em 2020, a União Europeia criou uma iniciativa, a European Innovation Partnership on Smart 

Cities and Communities (EIP-SCC), que trouxe diversas sugestões e parâmetros a serem 

adotados nos próximos anos pelas cidades europeias em seus sistemas de iluminação, como 

a customização da intensidade de iluminação das lâmpadas, a integração de internet sem fio 

aos postes e de estações de carregamento de bateria de bicicletas elétricas, a instalação de 

placas solares como fonte de energia e a instalação de câmeras de segurança31. 

 

Contudo, apesar da lista de inúmeras possibilidades de inovação, a EIP-SSC reconheceu que 

alguns dos maiores desafios para aplicação das propostas será a identificação correta de 

demanda e o acesso ao financiamento, além da necessidade da estruturação inovadora de 

modelos de negócios, ainda possivelmente não compatíveis com a atual realidade regulatória. 

 

Assim, entendemos que, durante o prazo de vigência, o desenvolvimento tecnológico poderá 

implicar revisões contratuais, visando ao benefício do município e do sistema de iluminação 

pública como um todo. Contudo, é de nossa igual compreensão que estas revisões, para 

adoção de novas tecnologias, podem requerer aporte de investimentos da Concessionária 

maiores do que aqueles que inicialmente haviam sido previstos.  

 

Dessa forma, propomos que a revisão do Contrato de Concessão para a adoção de novas 

tecnologias implique duas avaliações obrigatórias pelas partes:  

 

(1) Se a aplicação da nova tecnologia é realmente necessária, devendo ser levado 

em consideração o que é uma inovação supérflua e o que faz parte do objeto 

deste contrato, a partir da análise das metas e diretrizes estabelecidas 

contratualmente, e das regras estabelecidas pela norma ABNT NBR 5101 

(2012), que determinam quais são os padrões necessários para garantir os 

benefícios de uma boa iluminação; e 

 

(2) Avaliação da necessidade de reequilibrar o Contrato de Concessão, seja em 

favor da Concessionária ou do Poder Concedente, em razão do impacto nas 

premissas originais da equação econômico-financeira contratual.  

 

 

31  Bee Smart City. 6 Smart Lighting Solutions that Smart Cities Should Know. Disponível em: 
https://hub.beesmart.city/en/solutions/six-smart-lighting-solutions-cities-should-know. Acesso em 10/10/2021. 

https://hub.beesmart.city/en/solutions/six-smart-lighting-solutions-cities-should-know
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Isso, porque, estando a Concessionária cumprindo com os padrões de qualidade esperados, 

é possível que a inovação, apesar de positiva, traga poucas melhorias em termos de 

eficiência, ao passo em que pode trazer um desequilíbrio contratual contrário aos interesses 

e expectativas das Partes, tornando o Projeto financeiramente inviável. Pode haver, ainda, 

limites legais ao financiamento de tais inovações por meio da CIP, diante de sua finalidade 

específica. Destaca-se, neste sentido, trecho de parecer do TCE-RS no processo 

39.718/2018, que determinou a suspensão do processo licitatório32:  

 

Assim, à luz da descrição do Objeto da licitação, o Município de Viamão 
pretende entregar serviços dentro do “conceito de cidades inteligentes”, que 
se inserem, por exemplo, a “internet das coisas”, ficando os vultosos 
investimentos e custos que envolvem um projeto na área de iluminação 
pública figurando como meio visando o fim de atingir a modernização digital, 
segurança pública e gestão de trânsito.  
 
Há de se ter cautela, na medida em que atualmente, no Brasil, existem 
somente em torno de 16 contratos de PPPs na área de iluminação pública 
assinados, todos trazendo para o centro do Objeto a modernização dos 
parques de iluminação com foco na eficiência energética e na qualidade da 
iluminação entregue à população, não agregando com a oferta de serviços 
de “smart city”, ainda insipientes no Brasil. 
 
Embora se pretenda utilizar a estrutura de iluminação pública para alcançar 
serviços no conceito de “cidades inteligentes”, cabe destacar a 
impossibilidade de se utilizar das denominadas taxas de contribuição da 
iluminação pública (CIP/COSIP) para financiar o projeto e suas garantias, 
como se pretende nessa licitação. 

 

Com essas propostas, acreditamos que estará garantida a estruturação de um mecanismo 

coerente, alinhado à matriz de riscos, que atenderá o interesse das Partes e garantirá a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, alinhado às 

expectativas do futuro da iluminação pública e em atenção às práticas atualmente adotadas.  

 

7.7. Revisões Contratuais 
 

Para a aplicação do sistema de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos, além dos mecanismos já mencionados neste relatório, é prática comum nos 

contratos de Parceria Público-Privadas a adoção de dois tipos de revisão contratual: a revisão 

ordinária e a revisão extraordinária.  

 

 

32  TCE/RS – Informação nº 10/2019 – SASOT. Processo 15834-0200/19-5. Disponível em 
https://portal.tce.rs.gov.br/app/visdocangular/anonimo/open/PRE/582694#&id_arquivo=1883926&tarjas=true. 
Acesso em 10/10/2021. 

https://portal.tce.rs.gov.br/app/visdocangular/anonimo/open/PRE/582694#&id_arquivo=1883926&tarjas=true
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As revisões ordinárias ocorrem de forma periódica, resultado da natural necessidade de 

atualização dos contratos de concessão de longo prazo, enquanto as revisões extraordinárias 

ocorrem em razão de algum evento não previsto que justifique a revisão fora do cronograma 

das revisões ordinárias pré-estabelecidas.  

 

As revisões contratuais, contudo, ainda que tenham o mesmo objetivo (a manutenção da 

equação econômico-financeira) não devem ser confundidas com o instituto de recomposição 

de equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

 

7.7.1. Revisões Ordinárias 

 

As cláusulas de revisão ordinária têm o propósito de, desde o início estabelecer um 

compromisso entre a Concessionária e o Poder Concedente para, ao longo do tempo, mitigar 

quaisquer defasagens da negociação inicial, assimetria de informações e eventuais 

desequilíbrios gerados ao longo da execução do Contrato de Concessão.  

 

Dadas as inúmeras variáveis e riscos aos quais às Pastes se expões durante a prestação de 

serviço, as cláusulas de revisão ordinária impedem a inviabilidade financeira e a inviabilidade 

de performance.  

 

Cabe à Administração Pública determinar na minuta do Contrato de Concessão o período de 

revisão, no qual as partes irão rever selecionadas premissas e itens da parceria que 

necessitem de algum tipo de adequação e atualização, adicionalmente a qualquer revisão 

tarifária ou da contraprestação pública. 

 

Ainda, contudo, que seja permitida a realização de revisões nos contratos com a 

Administração, é necessário lembrar que existe um limite da flexibilidade que pode ser 

aplicada aos termos pactuados inicialmente, necessário para dar segurança aos negócios 

jurídicos.  

 

Sugerimos a implementação de um cronograma de revisões em períodos de cinco anos. Ou 

seja, em periodicidade quinquenal as Partes poderão revisar os parâmetros em relação aos 

seguintes aspectos:  
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(i) alteração das especificações e parâmetros técnicos da Concessão, inclusive 

aqueles relacionados aos índices de desempenho geral; 

 

(ii) adequação da atualidade da tecnologia; 

 

(iii) solicitações de inovações tecnológicas pelo Concedente; ou 

 

(iv) definição do consumo médio de energia por Ponto de Iluminação Pública para 

cálculo do Bônus sobre a Conta de Energia para o quinquênio seguinte; e 

 

(v) a revisão do Plano de Modernização e do Plano de Operação e Manutenção. 

 

7.7.2. Revisões Extraordinárias  

 

Diferentemente das revisões ordinárias, que têm cronograma pré-estabelecido 

contratualmente, o procedimento das revisões extraordinárias poderá será instaurado a 

qualquer momento quando for identificada por qualquer uma das Partes a necessidade de 

revisão dos valores contratuais, em razão de fatores externos que resultem na alteração das 

condições contratuais inicialmente pactuadas. 

 

Se faz necessário, dessa forma, a verificação da matriz de riscos do Contrato de Concessões, 

para permitir a viabilidade da revisão ou não do contrato, só ensejando a sua aplicabilidade 

nos casos em que se concretizarem riscos que tenham sido atribuídos a uma das partes à 

parte prejudicada. 

 

Assim nos mesmos termos, e em atenção à comum prática adotada, sugerimos que a 

qualquer tempo, a critério do Poder Concedente ou com base em pedido da Concessionária, 

a ser avaliado pelo Poder Concedente, poderão ser realizadas revisões extraordinárias ao 

Contrato a fim de ajustá-lo às mudanças, alterações ou condições que venham a influenciar 

o cumprimento contratual, mediante apresentação de justificativa escrita e comprovada, 

observado, no que couber, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro contratual. 

 

Sugerimos que os procedimentos de revisão extraordinária sejam bem detalhados no 

Contrato, incluindo prazos para conclusão. Isso confere previsibilidade e maior segurança 

jurídica às partes. 
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7.8. Indicadores de Desempenho 
 

É obrigatória a previsão contratual dos critérios objetivos para avaliação do desempenho da 

Concessionária, conforme o disposto no art. 5º, VII, da Lei das PPP:  

 

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: (...) 
VII – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; 
(...) 

 

Como sugere-se para este Projeto a adoção da remuneração variável da Concessionária, o 

cumprimento e atendimento destas métricas de desempenho, deverão influenciar de maneira 

direta o valor a ser pago pelo Poder Concedente.  

 

Entende-se que, desta forma, é estabelecido um mecanismo contratual que incentiva a 

Concessionária a prestar os serviços de iluminação pública da maneira mais eficiente possível 

e atenta à qualidade, estando alinhada aos interesses da população do Município.  

 

Sugerimos, desta forma, a estruturação do Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD), 

que deverá considerar os seguintes critérios técnicos de qualidade e desempenho:  

 

(i) Critério de Disponibilidade (CD): Avaliará a disponibilidade da iluminação 

durante o período noturno;  

 

(ii) Critério de Qualidade (CQ): Avaliará a qualidade dos SERVIÇOS prestados e os 

níveis de iluminação;  

 

(iii) Critério de Operações (CO): Avaliará a disponibilidade da infraestrutura e 

Serviços, bem como o cumprimento dos prazos para eles estabelecidos;  

 

(iv) Critério de Conformidade (CC): [Avaliará o atendimento aos prazos e requisitos 

exigidos para a apresentação de certificados e relatórios;]  

 

(v) Critério de Eficientização (CE): Avaliará o Índice de Eficientização.  
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7.9. Verificador Independente 
 

Um dos elementos essenciais dos contratos administrativos em geral e, especialmente das 

concessões em sentido amplo, consiste na fiscalização e acompanhamento do cumprimento 

das obrigações contratuais assumidas pelo contratado pela Administração Pública. Existem, 

nesse sentido, diversos arranjos e modelos de fiscalização que poderiam ser adotados pela 

Administração Pública, tais como a fiscalização direta pelo ente contratante ou a delegação 

de competências para agência reguladora ou terceiro independente. A escolha por um ou 

outro modelo requer a consideração das particularidades do objeto contratado. 

 

Alinhado às melhores práticas do setor, recomenda-se que a fiscalização do Contrato e o 

acompanhamento do cumprimento dos indicadores de desempenho seja realizado por 

Verificador Independente. Por Verificador Independente, entende-se pessoa jurídica de direito 

privado, de renome no mercado, com independência e imparcialidade em face à 

Concessionária e ao Poder Concedente, e dotada do conhecimento técnico necessário para 

aferir e acompanhar a execução do contrato.  

 

Caberá ao Verificador Independente avaliar o desempenho da Concessionária, em atenção 

aos critérios de desempenho estabelecidos contratualmente, atestar o cumprimento de 

marcos da concessão, avaliar os planos elaborados pela Concessionária, instruir a instituição 

financeira a efetivar os pagamentos da contraprestação mensal devida, dentre outras 

atribuições a serem especificadas contratualmente.  

 

A centralização da fiscalização contratual na figura do Verificador Independente está em 

consonância com a maciça realidade dos contratos de PPP firmados dos últimos anos, 

inclusive em Municípios que contam com a existência de agência reguladora em sua estrutura.  

 

Isso porque o Verificador Independente, na qualidade de entidade especializada e neutra, 

confere maior segurança ao parceiro privado, especialmente quando parcela relevante ou a 

integralidade da remuneração da concessionária está vinculada ao pagamento de 

contraprestações públicas pelo Poder Concedente. Nesse sentido, o Verificador 

Independente mitiga o risco político e confere maior tecnicidade na aferição do cumprimento 

das obrigações contratuais pela concessionária. Pela ótica do Poder Concedente, o alto grau 

de especialização técnica e adequada organização, aparelhamento e corpo técnico do 

Verificador Independente, contribuem para a atratividade privada do projeto. 
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Cumpre ressaltar que os critérios de seleção do Verificador Independente elencados no Anexo 

14 do Contrato mitigam o risco de captura de tal figura por uma das partes. Adicionalmente, 

o Anexo 14 do Contrato ainda prevê a substituição periódica (a cada, no máximo, 3 (três) 

anos) do Verificador Independente, bem como situações específicas em que o Poder 

Concedente pode demandar a substituição do Verificador Independente. 

 

Destacamos que o Verificador Independente deverá ser contratado diretamente pela 

Concessionária, sendo que os custos da contratação serão arcados diretamente pela 

Concessionária.  

 

Os custos decorrentes de alteração no escopo da contratação do Verificador Independente 

serão reequilibrados. 

 

Vale pontuar que na elaboração destes Estudos, não se ignorou a existência de agência 

reguladora municipal com competências para a fiscalização e regulamentação da prestação 

de serviços públicos no Município de Erechim. Nesse sentido, fazemos referência à Agência 

Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (“AGER”), criada pela Lei Municipal 

nº 5.310/2013. Nos termos do art. 3º da referida lei, “é atribuição da Agência, mediante 

convênio com o Poder Executivo Municipal e os prestadores de serviço, além de outras 

previstas nesta Lei, exercer, com independência o controle e a fiscalização dos serviços 

públicos municipais de Erechim, concedido, permitido, autorizado ou contratado, visando à 

regularidade, à eficiência, à continuidade, à segurança, à atualidade, à generalidade, à 

cortesia na sua prestação e à modicidade das tarifas”. Veja-se que embora a AGER tenha 

competências amplas para fiscalização de serviços públicos de titularidade municipal, a sua 

indicação como entidade fiscalizadora é uma faculdade do Município, e sua formalização 

depende da celebração de um convênio. 

 

Diante do exposto, recomendamos que o Verificador Independente seja a figura responsável 

pela aferição do cumprimento de indicadores de desempenho e expedição de instruções 

formais à instituição financeira depositária no que se refere ao pagamento da contraprestação 

pecuniária. Tal fato não impede que o Poder Concedente envolva à AGER no apoio à 

execução do contrato, ficando essa responsável pelas interações com o Verificador 

Independente e Concessionária e acompanhamento do cumprimento do contrato pela 

Concessionária. Recomenda-se ademais, que seja considerada a indicação de membros da 

AGER ao Comitê de Governança, responsável pela coordenação, integração e disciplina dos 

esforços das partes na execução dos serviços.  
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Reforçamos, contudo, a necessidade de se resguardar as competências atribuídas ao 

Verificador Independente, que deve ser entendida como figura chave na execução do 

contrato. 

 

7.10. Seguros 
 

Não há muito detalhamento a respeito da exigência de seguros do parceiro privado no âmbito 

da Lei Federal de PPPs, da Lei Federal de Licitações ou Lei de Concessões.  

 

A possibilidade de o poder concedente exigir seguros visando a operação de bens ou serviços 

que envolvam a guarda ou detenção de ativos de propriedade da Administração Pública é 

mencionada no art. 40, inciso XIV, alínea “e”, da Lei Federal de Licitações, que estabelece 

que o edital de licitação obrigatoriamente deve prever “as condições de pagamento ao 

contratado, inclusive as exigências de seguros, quando for o caso.” 

 

O art. 31, inciso VII da Lei de Concessões também menciona, brevemente, o instituto dos 

seguros ao estabelecer a obrigação do parceiro privado em “zelar pela integridade dos bens 

vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente”. 

 

No entanto, não é possível verificar exigências legais específicas acerca da contratação de 

seguros em contratos de concessões administrativas. Assim sendo, os documentos licitatórios 

poderão prever a exigência de contratação de seguros diversos, a fim de garantir a adequada 

execução dos serviços, construção e manutenção da rede de iluminação pública do Município 

de Erechim. 

 

Considerando (i) o escopo das atividades a serem realizadas pela Concessionária no âmbito 

do contrato de concessão do Projeto; e (ii) as melhores práticas securitárias em contratos de 

concessões patrocinadas, o plano de seguros sugerido contempla os seguintes seguros 

elencados abaixo: 

 

1) Seguro de Risco de Engenharia, nos termos do ANEXO 10; 

2) Seguro de Riscos Operacionais, nos termos do ANEXO 10; 

3) Seguro de Responsabilidade Civil, nos termos do ANEXO 10; 
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Ainda, é desejável que (i) o Poder Concedente figure como cossegurado nas apólices de 

seguro; (ii) haja obrigação do segurado e da seguradora de informar a Administração 

Pública acerca de qualquer alteração nos termos do seguro, ou seu cancelamento ou 

suspensão e; (iii) as indenizações dos sinistros cobertos pelas referidas apólices sejam 

destinadas, primordialmente, para repor ou recuperar o bem sinistrado, dentro das 

características originais e sem prejuízo a funcionamento dos empreendimentos 

relacionados à concessão33 34.  

 

7.11. Regime de Bens 
 

De acordo com o art. 18, incisos X e XI da Lei Federal de Concessões, os documentos 

editalícios deverão fazer constar, dentre outras regras: (i) a indicação dos bens reversíveis; e 

(ii) as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à 

disposição do Poder Concedente nos casos de extinção da Concessão. 

 

Faz-se necessário, portanto, que o Contrato contenha regras claras acerca de quais bens 

reverterão ao patrimônio do Poder Concedente ao final da Concessão e sob quais condições 

tais bens deverão ser transferidos ao Poder Concedente, incluindo, por exemplo, a obrigação 

de indenizar a Concessionária pela parcela de investimentos não amortizada referente aos 

bens reversíveis, em caso de extinção da Concessão. 

 

Segundo Floriano de Azevedo Marques Neto, há três espécies de bens que podem ser 

revertidos ao poder concedente ao final do prazo da concessão, quais sejam: 

 

Entre os bens que revertem ao cabo da delegação (bens efetivamente 
aplicados ao serviço e imprescindíveis a este), podemos identificar três 
espécies : (i) os bens originalmente públicos ou aplicados ao serviço por 
instrumento de direito público (v.g. expropriação) (...); (ii) os bens reversíveis, 
que são assumidos ou que venham a ser adquiridos pela Concessionária 
para ampliação ou melhoria do serviço ou ainda para substituir bens 
transferidos pelo poder concedente que cheguem ao fim de sua vida útil (...); 
(iii) por fim, os direitos reais e pessoais sobre bens de terceiros, públicos ou 

 

33 Governo do Estado de São Paulo. Manual de Parcerias do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.parcerias.sp.gov.br/parcerias/docs/manual_de_parcerias_do_estado_de_sao_paulo.pdf. Acesso 
em 20/10/2021. 

34 RIBEIRO, Maurício Portugal. Seguros e Garantia de Cumprimento do Contrato. Disponível em 
https://portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/as-melhores-praticas-para-modelagem-de-
contratos-de-concessoes-e-ppps-alinhando-os-incentivos-para-a-prestacao-adequada-e-eficiente-dos-
servicos/seguros-e-garantia-de-cumprimento-do-contrato/#_ftn17. Acesso em 20/10/2021. 

http://www.parcerias.sp.gov.br/parcerias/docs/manual_de_parcerias_do_estado_de_sao_paulo.pdf
https://portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/as-melhores-praticas-para-modelagem-de-contratos-de-concessoes-e-ppps-alinhando-os-incentivos-para-a-prestacao-adequada-e-eficiente-dos-servicos/seguros-e-garantia-de-cumprimento-do-contrato/#_ftn17
https://portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/as-melhores-praticas-para-modelagem-de-contratos-de-concessoes-e-ppps-alinhando-os-incentivos-para-a-prestacao-adequada-e-eficiente-dos-servicos/seguros-e-garantia-de-cumprimento-do-contrato/#_ftn17
https://portugalribeiro.com.br/ebooks/concessoes-e-ppps/as-melhores-praticas-para-modelagem-de-contratos-de-concessoes-e-ppps-alinhando-os-incentivos-para-a-prestacao-adequada-e-eficiente-dos-servicos/seguros-e-garantia-de-cumprimento-do-contrato/#_ftn17
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privados, como ocorre com as servidões de passagem para linhas de 
transmissão de energia elétrica (...)35 

 

Apesar de não haver uma regra clara na legislação em vigor sobre os a conceituação e a 

definição do que seriam os bens reversíveis, costuma-se conceituá-los como aqueles 

imprescindíveis à execução e à continuidade do objeto, integrantes do patrimônio da 

Concessionária, e que reverterão em favor do Poder Concedente após a extinção da 

Concessão. 

 

A jurisprudência do STF reforça o entendimento de que só são reversíveis os bens 

efetivamente imprescindíveis ao contrato. Cita-se o Recurso Extraordinário nº 32.865, no qual 

o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o regime jurídico dos bondes do Distrito Federal, 

assentou o entendimento de acordo com o qual “(…) Se a reversão estabelecida significa, ou 

implica, na do serviço concedido, a inteligência a dar à cláusula respectiva, quanto à 

devolução dos bens da concessionária é de que tais bens são aqueles vinculados, próprios 

ou afetos à execução do serviço concedido, de forma a assegurar que ela volta ou reverta ao 

poder concedente devidamente aparelhado36”. 

 

O mesmo tribunal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 18135/MT, estabeleceu que “por 

outro lado, é necessário que, ao fim do contrato, não haja qualquer hiato no serviço público 

desempenhado pelo concessionário. Essa a razão das cláusulas de reversão, cuja validade 

sempre se reconheceu37”.  

 

Na mesma direção julgou o Supremo Tribunal de Justiça ao analisar o regime jurídico de 

imóvel alienado pela Brasil Telecom, deixando expresso que “a tese de que o bem alienado 

continua como bem reversível, ainda que fora de uso, não se harmoniza com o conceito de 

bens reversíveis. O que está desativado e fora de uso não é essencial à prestação de qualquer 

serviço38.” 

 

Em tal contexto o Contrato deverá prever como bens vinculados à concessão e, portanto, 

bens reversíveis, todos os cedidos pela Prefeitura de Erechim, por meio do cadastro 

 

35  MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Bens Públicos: função social e exploração econômica: o regime 
jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 

36  STF - RE 32.865/DF, Segunda Turma, relator: Min. Edgard Costa, julgado em 28.08.1956. 

37  STF - RE 18135/MT, Segunda Turma, relator: Min. Rel. Orozimbo Nonato, julgado em 22.08.1952. 

38  STJ - AgRg no REsp 971.851, Segunda Turma, relator: Min. Castro Meira, julgado em 08.09.2008. 
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atualizado, bem como os que vierem a ser adquiridos ou construídos pela concessionária com 

o objetivo de prestar os serviços objeto da PPP. 

 

7.12. Formas de Extinção do Contrato 
 

Não havendo previsão legal expressa na Lei das PPPs, adota-se, subsidiariamente a Lei das 

Concessões, que, em seu artigo 35, traz seis hipóteses para a extinção da concessão: (i) 

advento do termo contratual; (ii) encampação; (iii) caducidade; (iv) rescisão; (v) anulação; e 

(iv) falência ou extinção da empresa concessionária.  

 

Adicionalmente a essas hipóteses, sugerimos o acréscimo da extinção em razão de Caso 

Fortuito e Força Maior e da Extinção Amigável, em atenção ao interesse do Poder 

Concedente, da Concessionária e das práticas mercadológicas. 

 

Destaca-se que, ainda que ocorra a extinção do Contrato de Concessão, não ocorrerá o 

encerramento da prestação do serviço público, que deverá ser mantido e prestado de forma 

contínua. Para tanto, em caso de extinção, os bens reversíveis, deverão retornar ao Poder 

Concedente, na forma prevista contratualmente (ver item 7.14 “Regime de Bens”).  

 

7.13. Resolução de Disputas 
 

É permitido da estruturação de Parcerias Público-Privadas, a previsão de mecanismos 

privados de resolução de disputas entre as Partes, conforme determinado pela Lei das PPP 

em seu art. 11, III. 

 

Entendemos que estes instrumentos alternativos de resolução de disputas são extremamente 

benéficos aos Contratos de Concessão, permitindo que as partes busquem soluções mais 

rápidas, eficazes e especializadas, evitando a judicialização de eventuais controvérsias, de 

maneira desnecessária, considerando-se, desta forma, uma boa prática. Destacamos trecho 

do Guia de Boas Práticas da ABDIB:  

 

Recomenda-se, ainda, que esteja prevista em contrato a possibilidade de 
instauração de uma comissão técnica, de forma que esta possa ser 
convocada por qualquer das partes com a finalidade de resolver eventuais 
divergências durante a execução do contrato, antes que se leve a eventual 
discussão em outras instâncias. 
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Dessa forma, tomando como base o quadro legislativo e os referidos precedentes, sugerimos 

que sejam adotados, para este projetos três mecanismos diferentes para a resolução de 

disputas, que poderão ser acionados complementar ou alternativamente, na forma e nas 

hipóteses cabíveis e previstas contratualmente, quais sejam:  

 

(i) Criação de uma Comissão Técnica;  

(ii) Cláusula compromissória de Mediação; e 

(iii) Cláusula compromissória de Arbitragem. 
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08 
DIRETRIZES DE ZONEAMENTO, AMBIENTAIS E 
TRIBUTÁRIAS 

8. DIRETRIZES DE ZONEAMENTO, AMBIENTAIS E TRIBUTÁRIAS 

8.1. Aspectos de Zoneamento 
 

O zoneamento no âmbito do Município de Erechim se encontra disciplinado na Lei 

Complementar n° 10, de 2 de dezembro de 2019 (“Lei do Zoneamento”). 

 

Para fins administrativos, fiscais e dos regimes urbanístico e ambiental, a Lei do Zoneamento 

prevê a divisão do território da seguinte forma: 

 

(i) Área Urbana: definida, segundo limites fixados pela Lei Complementar do 

Perímetro Urbano e delimitada nas plantas de Uso e Ocupação do Solo; 

 

(ii) Área de Ocupação Extensiva: áreas de urbanização rarefeita, compreendidas 

dentro ou fora do perímetro urbano, definindo-se como áreas destinadas para 

a expansão urbana ou reservadas para o crescimento das vilas; e 

 

(iii) Área Rural: área restante do território do Município, identificada pela sua 

destinação agrícola, pastoril ou extrativa. 

 

Da mesma forma, para assegurar o planejamento do desenvolvimento urbano e ambiental 

sustentável, a área urbana fica dividida em regiões de macrozoneamento denominadas 

Unidades Mistas, Unidades Residenciais, Unidades de Serviço, Áreas Especiais, Unidades 

Lineares, Unidades Industriais e Áreas Industriais. 

 

O art. 136, VI, da Lei de Zoneamento caracteriza a iluminação pública como equipamento ou 

serviço de infraestrutura urbana. Dessa forma, nos termos do art. 139 da Lei de Zoneamento, 

os equipamentos correspondentes ficam sujeitos à legislação específica. 

 

Note-se que, em cada uma das regiões acima mencionadas, subsistirão obrigações 

específicas no que concerne aos serviços de iluminação pública, os quais deverão se 
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adequar de forma específica ao contexto de cada localidade.  

 

Ademais, a Lei de Zoneamento já institui a obrigação de condomínios Tipo I e Tipo II de 

implementarem as obras de urbanização envolvendo a iluminação de áreas comuns 

 

Adicionalmente, o parceiro privado deverá buscar como metas (i) uniformidade sócio 

geográfica e priorização no serviço de manutenção; (ii) ampliação contínua da rede de 

iluminação; (iii) economia e equilíbrio das contas do sistema de arrecadação da iluminação 

pública; (iv) eliminação do desperdício de energia; (v) melhoria do padrão do serviço 

oferecido; e (vi) economia na manutenção da rede. 

 

Assim, é necessário que a execução dos serviços pelo parceiro privado respeite o 

zoneamento do Município de Erechim. 

 

8.2. Licenciamento Ambiental 
 

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer 

empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, 

cuja necessidade está prevista na Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, e regulamentada 

genericamente, em âmbito federal, nas Resoluções CONAMA n° 1, de 23 de janeiro de 1986 

e 237, de 19 de dezembro de 1997. Tendo em vista que a competência para proteção do meio 

ambiente é constitucionalmente assegurada a todos os entes federativos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), os Estados e os Municípios também possuem normas 

regulamentando o licenciamento ambiental em suas esferas de atuação. 

 

A depender das características do empreendimento, de sua localização, dos impactos por ele 

gerados e, principalmente, diante das regras específicas de competência estabelecidas na 

Lei Complementar n° 140, de 8 de dezembro de 2011 (“Lei Complementar 140”), o 

licenciamento ambiental poderá ser conduzido pelo órgão ambiental federal, estadual ou 

municipal. 

 

Nos termos da Lei Complementar 140, a competência federal refere-se a empreendimentos 

localizados ou desenvolvidos em dois ou mais Estados; desenvolvidos em conjunto no Brasil 

e em país limítrofe e em outros casos de interesse da União. Por conseguinte, compete aos 

órgãos ambientais municipais o licenciamento de empreendimentos com impacto local. O 
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licenciamento ambiental será de competência do órgão ambiental estadual em todas as 

demais situações (competência residual). 

 

No Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura 

(“SEMA”) é responsável pela condução da gestão da política ambiental no Rio Grande Sul. 

Compete, por sua vez, à Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler 

(“FEPAM”), instituição vinculada à SEMA, atuar na fiscalização, licenciamento, 

desenvolvimento de estudos e pesquisas e execução de programas e projetos voltados a 

assegurar a proteção e preservação do meio ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. Já o 

Conselho Estadual do Meio Ambiente (“CONSEMA”) é um órgão colegiado de caráter 

deliberativo e normativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação 

da Política Estadual do Meio Ambiente.  

 

Em consonância ao disposto na Lei Complementar 140, especificamente no âmbito do Estado 

do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual n° 15.434, de 09 de janeiro de 2020, estabelece em seu 

artigo 67 que:  

 

Art. 67. Caberá aos municípios o licenciamento ambiental dos 
empreendimentos e atividades:  
I - que causem ou possam causar impacto ambiental, conforme tipologia 
definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerados os critérios 
de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;  
II - localizados em Unidades de Conservação instituídas pelo município, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental; e  
III - que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. 
Parágrafo único. Os órgãos ambientais competentes proporão, em razão da 
natureza, característica e complexidade, a lista de tipologias dos 
empreendimentos ou das atividades, os quais deverão ser aprovados pelo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente. 

 

As atividades de impacto local estão descritas no Anexo I da Resolução CONSEMA 372/2018. 

Da análise de tal instrumento normativo, não se identifica a referência expressa a atividades 

cobertas pelo escopo do Projeto. Assim, não seria necessária a obtenção de licenciamento 

específico no que se refere ao rotineiro exercício da atividade a ser desenvolvida pelo parceiro 

privado. 

 

Não obstante o acima exposto, existem outros elementos relevantes sob a ótica ambiental 

que devem ser observados pela Concessionária. É o que se passa a detalhar a seguir. 

 

8.3. Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
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8.3.1. A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”) foi instituída pela Lei Federal 12.305, de 02 

de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto Federal 7.404, de 23 de setembro de 2010. 

 

A PNRS tem por objetivo reunir o conjunto de princípios, instrumentos, diretrizes, metas e 

ações que visam à gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos, excetuados os rejeitos radioativos, regulados por legislação própria. O 

conceito de gerenciamento de resíduos, solidificado pela norma, segue a seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

Igualmente, um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a redução do volume 

e da periculosidade dos resíduos perigosos, o que se revelará especialmente importante em 

relação às lâmpadas que utilizem mercúrio, um metal tóxico e nocivo à saúde humana e ao 

meio ambiente. 

 

É importante destacar que o serviço de iluminação pública não está contemplado no rol das 

atividades cujo empreendedor está obrigado a elaborar o plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos previsto na PNRS.  

 

Isso não significa que o parceiro privado não deva se atentar para os princípios e objetivos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos descritos acima. Merece especial atenção a questão 

relativa ao desenvolvimento sustentável, que está bastante ligada à política mundial de 

redução do consumo de energia. 

 

Deseja-se que o parceiro privado contemple medidas de redução do consumo de energia no 

serviço de iluminação pública, por meio da utilização de lâmpadas mais eficientes, bem como 

da prestação de serviços de operação e manutenção capazes de reduzir ao máximo os 

problemas técnicos que levem a um maior consumo ou à queima de sistemas e lâmpadas. 

 

E, no que se refere à redução de resíduos sólidos perigosos, compete ao parceiro privado 

prezar pela substituição das lâmpadas a base de mercúrio por outras que não utilizem esse 

metal. 
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O transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos dependem 

da classe a que pertencem e do tipo. Vale observar que tais atividades estão sujeitas à 

obtenção de autorizações e licenças dos órgãos ambientais competentes. Desse modo, as 

empresas contratadas para tal fim devem demonstrar sua regularidade ambiental via a 

disponibilização de tais documentos. 

 

8.3.2. Logística Reversa 

 

Um dos principais pontos trazidos pela PNRS é a determinação do estabelecimento da 

logística reversa para determinados produtos. A Lei define a logística reversa como 

instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 

setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 

outra destinação final ambientalmente adequada. 

 

A PNRS sujeita à obrigação de criação de um sistema de logística reversa os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de: (i) agrotóxicos, (ii) pilhas, (iii) baterias, (iv) 

pneus, (v) óleos lubrificantes, (vi) lâmpadas fluorescentes (vii) produtos eletroeletrônicos. 

 

Dentre as possíveis medidas para a implantação da logística reversa estão elencadas na lei 

algumas providências: (i) aquisição de produtos usados, (ii) instalação de postos de entrega, 

e (iii) parcerias com cooperativas e associações. 

 

Por definição contida na própria norma, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos consiste no conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 

volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados 

à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

 

Nesse sentido, impõe-se a toda a cadeia do ciclo de vida do produto a responsabilidade por 

participar pelo seu gerenciamento adequado, de modo a evitar danos ao meio ambiente e à 

saúde humana. 
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8.3.3. Sanções Administrativas e Criminais da PNRS 

 

A disposição inadequada de resíduos já caracterizava a prática de infração administrativa e 

crime ambiental, podendo resultar na imposição de sanções administrativas e criminais contra 

as empresas, seus administradores e todos aqueles que de alguma forma tenham concorrido 

para a prática da conduta ilícita. 

 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos, bem como os acidentes decorrentes do 

transporte desses resíduos, podem ser um fator de contaminação de solo e de águas 

subterrâneas e ensejar a aplicação de sanções nas esferas administrativa (multas que, em 

âmbito federal, variam de R$ 50,00 a R$ 50.000.000,00) e penal, independentemente da 

obrigação de recuperar eventuais danos causados. 

 

Nesse mesmo sentido, a PNRS consignou indiretamente como condutas criminosas tanto a 

não apresentação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos quanto a sua não 

manutenção (registros), pois que tais ações representam obrigação de relevante interesse 

ambiental, amoldando-se à regra geral do art. 68 Lei de Crimes Ambientais, com pena prevista 

de detenção, de um a três anos, e multa. 

 

A contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nas operações de uma 

companhia, a exemplo da destinação final ambientalmente adequada de resíduos, não exime 

a responsabilidade da contratante por eventuais danos ambientais causados pela contratada. 

 

8.4. Aspectos Tributários39 
 

Conforme detalhado abaixo, incidirão sobre a concessão administrativa os valores referentes 

ao Programa de Integração Social (“PIS”), Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (“COFINS”), Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”). 

 

 

39 A análise a seguir traz um resumo de aspectos da legislação tributária brasileira que podem ser relevantes sob 
a perspectiva da Concessionária. O que se segue é apenas uma discussão geral e, portanto, não aborda 
especificamente todas as considerações tributárias que poderão impactar a Concessionária, a qual deverá 
consultar seus próprios assessores tributários quanto às consequências fiscais a que poderá estar sujeita no 
caso concreto. Este resumo é baseado nas leis tributárias do Brasil e seus regulamentos em vigor na data 
deste documento, os quais estão sujeitos a alterações, possivelmente com efeitos retroativos, e a 
interpretações divergentes, que podem resultar em consequências fiscais diferentes das descritas a seguir 

.  
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8.4.1. Incidência do IRPJ e do CSLL 

 

Em decorrência do desenvolvimento de suas atividades no âmbito da concessão 

administrativa, a Concessionária receberá do Poder Concedente uma contraprestação 

pública, nos termos da Subseção 7.2.1 deste Caderno, sob a qual incidirá o IRPJ e o CSLL. 

 

Antes de adentrar no exame específico da incidência de tais impostos, cabe destacar que 

assumiremos a premissa de que a Concessionária adotará o regime de tributação pelo lucro 

real, cujo conceito está contido no artigo 25840 do Decreto nº 9.580 de 22 de novembro de 

2018 (“Regulamento do Imposto de Renda” ou “RIR/2018”). 

 

Da análise do referido artigo, depreende-se que o lucro real é o lucro contábil apurado pela 

pessoa jurídica, ajustado pelas adições e exclusões, ou seja, por aqueles valores que a 

legislação tributária não aceita como dedutíveis (despesas indedutíveis) ou que exclui de sua 

incidência (receitas não tributáveis). 

 

Nesse cenário, nos termos do art. 225, caput e parágrafo único, sobre o resultado apurado 

pela pessoa jurídica tributada pelo lucro real, teremos a incidência do IRPJ a uma alíquota de 

15% mais adicional de 10% sobre a base de cálculo superior a R$ 20.000,00 mensais, bem 

como a CSLL a uma alíquota de 9% sobre o lucro líquido ajustado, correspondendo, portanto, 

a uma alíquota total agregada de 34%.  

 

O período de apuração pelo lucro real poderá ser anual ou trimestral, sendo que na apuração 

anual há a obrigatoriedade de antecipação mensal do IRPJ e da CSLL por pagamentos por 

estimativa, calculados com base no percentual de 32%, no caso concreto, sobre a receita 

bruta auferida para fins de se apurar a base de cálculo estimada. Alternativamente, de acordo 

com o disposto nos artigos 35 e 57 da Lei 8.981/95, a pessoa jurídica tributada com base no 

 

40  “Art. 258. O lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 
compensações prescritas ou autorizadas por este Regulamento. 

 

§ 1º A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração em 
observância às disposições das leis comerciais). 

 

§ 2º Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de determinação do lucro 
real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro 
real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.” 
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lucro real anual tem a faculdade de suspender ou reduzir o pagamento do IRPJ e da CSLL 

devidos em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, 

que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com 

base no lucro real do período em curso.  

 

Os pagamentos por estimativa realizados na forma descrita no parágrafo acima podem ser 

deduzidos do IRPJ e da CSLL apurados ao final do ano-calendário.  

 

No caso específico do Projeto, verifica-se uma contratação para a prestação de serviços de 

iluminação pública de longo prazo - 25 (vinte e cinco anos). Assim sendo, entendemos que a 

Concessionária contaria com robustos argumentos jurídicos para valerem-se da regra de 

diferimento da tributação dos lucros prevista nos artigos 478, 479 e 480 do RIR/2018. 

 

Os artigos 478 e 479 regulam, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, a forma de apuração 

dos resultados auferidos por pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real a partir da execução 

de contratos com prazo de execução superior a um ano, de construção por empreitada ou de 

fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos. 

 

Segundo essa sistemática, serão computados em cada período de apuração (i) o custo de 

construção ou produção dos bens ou serviços incorridos durante o período de apuração e (ii) 

a parte do preço total da empreitada ou dos bens ou dos serviços a serem fornecidos, 

determinada por meio da aplicação, sobre esse preço total, da percentagem do contrato ou 

da produção executada no período de apuração. 

 

Em se tratando especificamente de contratos firmados com o Poder Público, o artigo 480 do 

RIR/201841  autoriza expressamente o diferimento da tributação do lucro até que as receitas 

correspondentes sejam efetivamente recebidas pela pessoa jurídica.  

 

Segundo a mecânica do art. 480, poderá ser excluída do lucro líquido, para fins de determinar 

o lucro real, a parcela do lucro da empreitada ou do fornecimento computado no resultado do 

período de apuração, proporcional à parcela das receitas reconhecidas no resultado e não 

recebidas até a data do balanço de encerramento do mesmo período de apuração. 

 

41  “Art. 480. Na hipótese de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições estabelecidas no art. 478 ou 
no art. 479 , com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, 
observadas as seguintes normas.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#anexoart478
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#anexoart479
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Posteriormente, a parcela excluída deverá ser adicionada ao lucro líquido para fins de 

apuração do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida. 

 

No caso de subcontratação do fornecimento do produto ou serviço, o direito ao diferimento 

será conferido ao contratado e ao subcontratado. 

 

8.4.2. Incidência do PIS e da COFINS 

 

O PIS e a COFINS são contribuições sociais no âmbito de competência da União que têm 

como destino o financiamento da seguridade social. Trata-se, portanto, de tributos cuja receita 

não é compartilhada com Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

A contribuição ao PIS e a COFINS podem ser calculadas sob dois regimes de apuração: o 

cumulativo e o não cumulativo. 

 

No regime cumulativo, regulado pela nº Lei 9.718/98, a base de cálculo dessas contribuições 

equivale à receita bruta da pessoa jurídica, assim entendida, em síntese, como as receitas 

provenientes da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica42. A base de cálculo apurada 

sob o regime cumulativo não dá direito a deduções em relação a custos, despesas e encargos, 

ou seja, o PIS e a COFINS incidem em todas as etapas da cadeia de produção (denominado 

efeito “cascata”), sem a geração de descontos ou créditos aos contribuintes. 

 

A carga tributária conjunta dessas contribuições, segundo o regime cumulativo, em cada 

etapa do ciclo econômico, perfaz o montante de 3,65% sobre a receita bruta auferida pelo 

contribuinte (0,65% a título de PIS e 3% a título de COFINS).  

 

Por sua vez, o regime não-cumulativo do PIS e da COFINS previsto, respectivamente, nas 

Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, concede ao contribuinte, como regra geral, créditos dessas 

contribuições na aquisição de bens ou serviços para a consecução de sua atividade (o artigo 

3º da Lei nº 10.637/02 e o artigo 3º da Lei nº 10.833/03 trazem o rol de custos e despesas 

passiveis de creditamento pelo contribuinte). Tais créditos se tornam passíveis de 

 

42 O conceito de receita bruta para fins tributários é definido pelo art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77: “Art. 12.  A 
receita bruta compreende: I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; II - o preço da 
prestação de serviços em geral; III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e IV - as receitas da 
atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.  
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compensação com o próprio PIS e COFINS devidos pelo contribuinte ao final do período de 

apuração. 

 

Nessa sistemática, a alíquota conjunta dessas contribuições é de 9,25% (1,65% a título de 

PIS e 7,6% a título de COFINS) e a base de cálculo equivale à totalidade das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da classificação contábil. 

 

Tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo, a legislação tributária prevê a 

isenção de PIS e COFINS para certas receitas, como aquelas decorrentes de vendas 

canceladas ou descontos incondicionais concedidos, de venda de bens do ativo não circulante 

dentre outras. 

 

Caso a Concessionária esteja sujeita ao regime de apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro 

real, por inexistir dispositivo legal determinando a opção obrigatória pelo regime cumulativo 

para as atividades que serão desenvolvidas pela Concessionária43, ela se sujeitará, 

obrigatoriamente, ao regime não-cumulativo do PIS e da COFINS, podendo, destarte, 

acumular créditos que serão passíveis de serem compensados com os débitos dessas 

próprias contribuições. 

 

Além disso, conforme disposto no artigo 3°, inciso II da Lei n° 10.833/03, a Concessionária 

poderá creditar-se do PIS e COFINS sobre os bens adquiridos e serviços utilizados como 

insumos na prestação dos serviços de iluminação pública, desde que se parta da premissa de 

que esses pagamentos atendem aos requisitos legais exigidos para fruição do crédito (serem 

mercadorias ou serviços tributados, adquiridos de pessoa jurídica, etc.) 44. 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que a Concessionária será submetida ao regime não-

cumulativo do PIS e da COFINS (alíquota agregada de 9,25%) possibilitando o acúmulo de 

créditos, conforme sistemática prevista na legislação de regência dessas contribuições, 

passíveis de serem compensados com o próprio PIS e COFINS devidos pela Concessionária,  

 

 

43  A situação específica da Concessionária não se amolda à nenhuma das restrições dispostas pelo art. 10º da 
Lei n° 10.833/03, que impõe a tributação pelo regime cumulativo.  

44  A análise das efetivas possibilidades de creditamento de PIS e COFINS pela Concessionária, nos termos da 
legislação de regência dessas contribuições, demanda uma maior definição das circunstâncias e 
peculiaridades do caso concreto, de forma que as conclusões apresentadas no presente Caderno deverão ser 
tratadas como hipóteses a serem confrontadas com o caso concreto.  
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Por fim, destaca-se que a legislação do PIS e da COFINS também permitem a adoção do 

regime de caixa para tributação dos valores pagos pelo Poder Público. No que se refere ao 

regime não cumulativo, por força dos arts. 7º e 15 da Lei nº 10.833/03, no caso de construção 

por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços, contratados 

por pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas 

subsidiárias, o pagamento daquelas contribuições pode ser diferido, pelo contratado, até a 

data do recebimento do preço. Os créditos passiveis de desconto, por sua vez, só poderão 

ser utilizados na proporção das receitas recebidas. 

 

8.4.3. ISS 

 

O ISS é um imposto de competência municipal previsto no inciso III do artigo 156 da 

Constituição Federal. Da análise do texto constitucional, extrai-se que aos Municípios foi 

outorgada a competência tributária necessária à instituição e cobrança do ISS incidente sobre 

os serviços que preencham os requisitos cumulativos de: (i) não estarem englobados pelo 

inciso II do artigo 155 da CF/88; e (ii) estarem previstos em Lei Complementar expedida pelo 

Congresso Nacional. 

 

Com essas determinações, o legislador teve como objetivo afastar eventual incidência 

cumulativa de ICMS e ISS sobre serviços que venham a ser prestados pelo contribuinte, assim 

como prestigiar o princípio tributário da segurança jurídica na relação entre o prestador e o 

tomador do serviço, uma vez que somente os serviços previstos em Lei Complementar 

poderão sofrer a exação do ISS. 

 

Atualmente, os serviços sujeitos ao ISS estão previstos na lista anexa à Lei Complementar nº 

116, de 31 de julho de 2003 (“LC n° 116/03”). A atividade de iluminação pública não está 

presente no rol de atividades e serviços da LC n° 116/03 e tampouco há previsão legal 

municipal.  

 

Em junho de 2020 o Plenário do STF concluiu o julgamento virtual do RE 784.439, sob o 

regime de repercussão geral, do caráter taxativo da lista de serviços sujeitos à incidência do 

ISS. Por maioria de votos, o Tribunal assentou a seguinte proposição: 

 

É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III da 
Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre 
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atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação 
extensiva45. 

 

No contexto de uma concessão administrativa como aquela exploração de serviços de 

iluminação pública por concessão, à concessionária é atribuída a realização de atividades de 

diversas naturezas. Vistas de forma isolada, poder-se-ia questionar o potencial 

enquadramento de tais atividades como serviços expressamente mencionados na lista de 

serviços do Anexo I do Código Tributário de Municipal de Erechim. 

 

Entendemos consistente a constatação, contudo, de que tais atividades não devem ser vistas 

e interpretadas de forma isolada, mas como parte de um todo que representa o prestação do 

serviço de Iluminação Pública, remunerados integralmente e de forma indistinta pela 

contraprestação pública.  

 

Nada obstante, a depender das atividades complementares prestadas pela Concessionária, 

nos termos do item 7.2.2 deste Caderno, é possível que haja a incidência do ISS. Tal 

incidência dependerá da natureza de tais atividades, da existência de previsão para a sua 

tributação na legislação municipal, dentre outros fatores. Recomendamos a realização de 

avaliações tributárias específicas pelas Concessionárias, levando em conta as 

particularidades de cada situação em concreto e da forma pela qual a Concessionária irá 

organizar a prestação do serviço, como, por exemplo, nos casos envolvendo a subcontratação 

de parte das atividades previstas no contrato. 

 

  

 

45  STF - RE 784439, Pleno, Relatora Rosa Weber. Data de Julgamento:. 29/06/2020. Processo Eletrônico DJE-
228. Data da Publicação: 15/09/2020 
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9. MINUTAS DE EDITAL, CONTRATOS E ANEXOS 

Anexos a este Caderno estão as minutas de edital, contrato e anexos que refletem, em 

uma modelagem jurídica, todas os projetos, diretrizes, procedimentos e estudos que foram 

apresentados nestes seis cadernos sobre a prestação de serviços de Iluminação Pública no 

município de Erechim. 

 

Trata-se de um trabalho complexo que se traduz nestes documentos jurídicos, visando auxiliar 

a Prefeitura de Erechim a contratar um parceiro privado capaz de modernizar, tornar mais 

eficiente, expandir, operar e manter a infraestrutura da rede de Iluminação Pública do 

município. 
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