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Termo de Referência 

Apoio Técnico para Elaboração de Estudos e Projetos de Parcerias Público-privadas (PPP). 

 

1. ontexto 
 

As Parcerias Público Privadas – PPPs, foram inicialmente desenvolvidas no Reino Unido.  

Há anos este modelo é largamente utilizado pelos gestores de políticas públicas para a realização 

de projetos de infraestrutura e serviços, tais como estradas, aeroportos, limpeza pública, sistema 

penitenciário, entre outros.  

A experiência do Reino Unido ao longo dos anos pode ajudar o Brasil na implementação de 

políticas públicas eficientes e um quadro de orientação para a análise dos projetos de PPPs, 

absorvendo as boas práticas e experiências de sucesso, além de alertar e destacar as experiências 

frustradas. 

A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo em parceria com a LSE Enterprise, braço 

de consultoria da London School of Economics and Political Science, como implementadores do 

projeto, visam adequar e orientar as diretrizes do programa à realidade social e política do Brasil, 

considerando as particularidades da administração pública e as especificidades da legislação 

brasileira. 

O projeto “PPP em Infraestrutura Social no Nordeste do Brasil” dá continuidade à parceria de 

sucesso entre a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e a Embaixada Britânica 

no Brasil, com vistas a incentivar, apoiar, promover e capacitar servidores para a disseminação de 

conhecimento sobre as experiências britânicas nas PPP em setores públicos como saúde, 

educação, resíduos sólidos, saneamento, etc. 

São beneficiários deste projeto estados e municípios do Nordeste do Brasil, entre eles: 

o Governo do Estado do Ceará 
o Prefeitura de Fortaleza 
o Governo do Estado da Bahia 
o Prefeitura de Salvador 
o Governo do Estado de Pernambuco 
o Prefeitura de Aracaju 
o Governo do Estado de Sergipe 
o Governo do Estado da Paraíba 

 

Participam ainda como colaboradores do projeto, estados e municípios que não pertencem ao 

Nordeste do Brasil, porém tem compartilhado importantes experiências nas principais atividades, 

como na Missão Técnica ao Reino Unido. Destacam-se: 
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 Prefeitura de São Paulo 

 Governo do Estado de São Paulo 

 Governo do Estado do Rio de Janeiro 

 Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
 

 

2. Justificativa 
 

O “Prosperity Fund”, ou Fundo Prosperidade, é parte da estratégia da política externa do Reino 

Unido para o fomento de uma economia mundial mais forte e sustentável. A prioridade da política 

externa do Reino Unido é construir a prosperidade da Grã-Bretanha com o aumento das 

exportações e investimentos além de apoiar a abertura dos mercados, garantindo o acesso aos 

recursos, promovendo o crescimento global sustentável. 

Este projeto objetiva encorajar a economia brasileira para o crescimento permanente, através da 

melhoria do ambiente de negócios e a eficiência do setor público. Tal programa está de acordo 

com a estratégia do Reino Unido de engajamento com o Brasil, na implementação de reformas 

econômicas para a melhoria do ambiente de negócios. 

O Ministério da Fazenda do Brasil anunciou em 2013 medidas para impulsionar o potencial das 

PPPs. O montante máximo de investimento em PPPs em cada Estado aumentou de 3% para 5% 

de suas receitas líquidas. Além disso, o Governo Federal anunciou o investimento de R$ 133 

bilhões em planos de infraestrutura para os próximos 25 anos.  

Recentemente, já no ano de 2015, o Governo Federal anunciou um novo pacote de concessões 

para projetos em parceria com a iniciativa privada. 

No entanto, para que tais medidas tenham efeito, é necessário que estados e municípios estejam 

qualificados e capacitados para elaboração de projetos de PPPs. No decorrer das atividades do 

projeto, percebemos que existem muitas dúvidas nas escolhas estratégicas, na elaboração dos 

editais, na modelagem econômico- financeira dos contratos, além de dificuldade na gestão de tais 

contratos. 

Muitos negócios, embora sejam extremamente necessários para a melhoria da infraestrutura de 

estados e municípios, não prosperam, muitas vezes, pela falta de informações e desconhecimento 

dos procedimentos das PPPs, modalidade ainda recente no Brasil. 

O apoio técnico na fase de elaboração e modelagem dos projetos de Parcerias Público-privadas 

pode favorecer a assertividade e efetividade de novos contratos e por consequência o sucesso na 

prestação de serviços públicos de qualidade e a melhoria na infraestrutura de estados e 

municípios. 
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3. Objetivos  
 

É Objetivo Geral contratar empresa de consultoria para realização de apoio técnico a estados e 

municípios parceiros do projeto “PPP em Infraestrutura Social no Nordeste do Brasil” na fase de 

priorização de projetos de Parcerias Público-privadas e, posteriormente, após seleção por meio de 

concurso de projetos, apoiar aqueles selecionados na fase anterior na publicação de PMI ou edital 

de concorrência com vistas a proporcionar projetos com credibilidade junto ao mercado e que 

possam efetivamente levar benefícios à população.  

 

Objetivos específicos: 

 Divulgação das atividades de apoio técnico a estados e municípios beneficiários do projeto 
“PPP em Infraestrutura Social no Nordeste do Brasil”, oferecendo a oportunidade de 
realização de atividade de apoio técnico patrocinado pela Embaixada Britânica no Brasil. 

 Verificar e avaliar o interesse de estados e municípios beneficiários do projeto em receber o 
serviço de apoio técnico sem custos para o erário público. 

 Definir e implementar metodologia de coleta e organização das ideias de projetos de PPP 
de estados e municípios beneficiários que manifestaram interesse no serviço de apoio 
técnico. 

 Definir metodologia e organizar concurso entre os projetos recebidos com vistas a seleção 
de dois vencedores para receberem o serviço de apoio técnico na fase anterior à publicação 
de PMI ou edital de concorrência. 

 Trabalhar em estreita colaboração com a banca examinadora composta por representantes 
das equipes técnicas da LSE Enterprise, Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo e Embaixada Britânica no Brasil. 

 Apoiar a avaliação dos projetos e seleção dos vencedores 

 Realizar o apoio técnico aos projetos selecionados, perseguindo sempre a efetividade, 
assertividade e sucesso na realização de novos projetos de PPP, para que estes possam se 
tornar realidade na prestação de serviços públicos com eficiência e transparência. Isto se 
dará por meio de apoio técnico na fase anterior à publicação de PMI ou edital de 
concorrência. 

 

4. Prazo de Entrega 
 

O processo de seleção dos projetos que receberão consultoria e apoio técnico durará até o mês de 

Outubro. 

A realização das atividades de consultoria e apoio técnico devem ser concluídas até o início do 

mês de março de 2016. 
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5. Prazo para Recebimento de Propostas 
 

O prazo para recebimento de propostas técnicas acompanhadas de proposta financeira é de 10 

dias a partir da presente data. 

 

As propostas devem ser enviadas para o e-mail castilho@fespsp.org.br 

 

 

 

 

                                                                     São Paulo, 16 de Julho de 2015.  
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