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Introdução
O Vieira Rezende é um escritório full service, formado 
por profissionais com atuação multidisciplinar, presente 
nas mais diversas áreas de atividade empresarial e 
industrial no Brasil.

Após a consolidação da área Societária, outras áreas do 
direito foram adicionadas para transformar o escritório 
em full service, acumulando uma enorme experiência 
durante os anos de privatização e concessão de serviços 
públicos, participando de operações históricas como a 
privatização da Vale, a privatização do setor elétrico e do 
setor de telecomunicações, bem como a reestruturação 
do setor financeiro e do setor siderúrgico.



3 escritórios
Rio de Janeiro

São Paulo
Brasília

26 anos
de história, reputação 

e experiência 
consolidadas.

120 profissionais
24 sócios

Premiações

DEAL OF THE YEAR 2018/19
Latin American Airport Financing

PROJECT & INFRASTRUCTURE - LATINFINANCE
IJGLOBAL AWARDS - EUROMONEY

Assessoria ao grupo de sete grandes bancos em operação de financiamento 
de cerca de US$ 130 milhões para modernização do maior aeroporto 
da região nordeste do Brasil, operado pelo grupo francês Vinci Airports.

Áreas de
Atuação

Administrativo & Regulatório
Ambiental
Bancário & Financeiro
Compliance
 Contencioso & Arbitragem 
Fundos de Investimento & Private Equity
Gestão Patrimonial
Imobiliáriowww.vieirarezende.com.br

Infraestrutura & Projetos
Inovação, Transformação Digital 
& Venture Capital
Marítimo
Petróleo, Gás & Offshore
 Societário/M&A
Tecnologia & Comunicação
 Trabalhista 
Tributário

https://www.vieirarezende.com.br/
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Celso Contin
Celso possui ampla experiência em operações estruturadas de financiamento, em fusões 
e aquisições e em operações envolvendo ativos imobiliários. Representa há anos alguns 
dos maiores bancos e companhias estrangeiras e nacionais em operações complexas, 
envolvendo empresas e ativos no Brasil.

Biografia completa aqui

Biografia completa aqui

Biografia completa aqui

Biografia completa aqui

Biografia completa aqui

Claudio Pieruccetti
Claudio possui grande experiência em contencioso judicial e arbitral (cível e empresarial), 
incluindo contratos comerciais, responsabilidade civil, disputas corporativas e societárias. 
Possui vasta experiência em direito administrativo, incluindo também licitações, contratos 
públicos, concessões e parcerias público-privadas. É sócio da prática de Contencioso & 
Arbitragem do Vieira Rezende e Procurador do Estado do Rio de Janeiro desde 2004.

Marina Aidar
Marina possui extensa experiência na estruturação de financiamentos. Assessora bancos e 
empresas, nacionais e internacionais, em operações complexas, incluindo empréstimos 
internacionais, financiamento de projetos em setores regulados e emissões de títulos 
de dívida no mercado de capitais. Marina é reconhecida por sua postura pro-deal em 
negociações, representando os interesses de seus clientes.

Maria Virginia Mesquita
Maria Virginia possui vasta experiência nas áreas de infraestrutura, direito público e políticas 
públicas. Assessora empresas em processos licitatórios, na formatação e execução de parcerias 
com a administração pública, sobretudo concessões e PPPs, contratos de construção, além de 
atuar em questões relativas a compliance e probidade administrativa no setor de infraestrutura, 
bem como M&A e Project Finance em setores regulados. É reconhecida por sua experiência 
diversificada, envolvendo áreas transacionais, administração pública e órgãos multilaterais.

Cláudio Guerreiro
Cláudio é membro do Conselho de Administração do escritório e, por muitos anos, foi o 
sócio líder da área societária. É referência na assessoria sobre os aspectos relacionados 
ao uso de recursos naturais, em especial mineração, água e saneamento. Cláudio possui 
vasta experiencia nas áreas societária e administrativa representando grande grupos 
empresariais em operações de M&A e projetos de infraestrutura. Ocupou o cargo de 
Superintendente Jurídico da Companhia Vale do Rio Doce (1994/1997).

05.
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Principais atos 
normativos

Leis e Medidas Provisórias
01

Lei nº 14.118/2021

Lei nº 14.134/2021

Lei nº 14.146/2021

Lei nº 14.133/2021

Lei nº 14.120/2021

01/03/2021

09/04/2021

27/04/2021

01/04/2021

02/03/2021

Institui o Programa Casa Verde e Amarela: 
altera as Leis nos 8.036, de 11 de maio de 
1990, 8.100, de 5 de dezembro de 1990, 
8.677, de 13 de julho de 1993, 11.124, de 
16 de junho de 2005, 11.977, de 7 de julho 
de 2009, 12.024, de 27 de agosto de 2009, 
13.465, de 11 de julho de 2017, e 6.766, de 
19 de dezembro de 1979; e revoga a Lei nº 
13.439, de 27 de abril de 2017. 

Dispõe sobre as atividades relativas ao 
transporte de gás natural, de que trata o 
art. 177 da Constituição Federal, e sobre 
as atividades de escoamento, tratamento, 
processamento, estocagem subterrânea, 
acondicionamento, liquefação, 
regaseificação e comercialização de gás 
natural; altera as Leis nos 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e 9.847, de 26 de outubro 
de 1999; e revoga a Lei nº 11.909, de 4 de 
março de 2009, e o dispositivo da Lei nº 
10.438, de 26 de abril de 2002.

Isenta os consumidores dos municípios do 
estado do Amapá abrangidos pelo estado 
de calamidade pública do pagamento de 
fatura de energia elétrica, nos termos em 
que especifica; altera as Leis nos 10.438, 
de 26 de abril de 2002, 10.848, de 15 de 
março de 2004, e 12.111, de 9 de dezembro 
de 2009; e dá outras providências.

Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Altera as Leis nos 9.991, de 24 de julho de 
2000, 5.655, de 20 de maio de 1971, 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, 10.438, de 26 
de abril de 2002, 10.848, de 15 de março 
de 2004, 12.111, de 9 de dezembro de 
2009, 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 
13.203, de 8 de dezembro de 2015, e o 
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro 
de 1974; transfere para a União as ações 
de titularidade da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) representativas 
do capital social da Indústrias Nucleares 
do Brasil S.A. (INB) e da Nuclebrás 
Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep);
e dá outras providências.

06.

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14118.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14134.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://legis.senado.leg.br/norma/33265892/publicacao/33269540


Principais atos 
normativos
Leis e Medidas Provisórias

01
MPV nº 1.052/2021

MPV nº 1.031/2021, 
convertida na Lei nº 
14.182/2021

Lei nº 14.184/2021Lei nº 14.174/2021

MPV nº 1.055/2021

19/05/2021

13/07/2021

14/07/202118/06/2021

28/06/2021

Altera as Leis nos 12.712, de 30 de agosto 
de 2012, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 9.126, 
de 10 de novembro de 1995 permitindo a 
União a participar, na qualidade de cotista, 
no limite total de R$ 11.000.000.000,00 
(onze bilhões de reais), de fundo que tenha 
por finalidade viabilizar a estruturação e o 
desenvolvimento de projetos de concessão 
e de parcerias público-privadas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

Dispõe sobre a desestatização da 
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobras) e altera as Leis nos 5.899, de 5 
de julho de 1973, 9.991, de 24 de julho de 
2000, e 10.438, de 26 de abril de 2002.

Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 
2007, para fins de modernização do marco 
legal das Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPE). Fica o Poder Executivo 
autorizado a criar, nas regiões menos 
desenvolvidas, Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPE), sujeitas ao regime jurídico 
instituído por esta Lei, com a finalidade 
de desenvolver a cultura exportadora, de 
fortalecer o balanço de pagamentos e de 
promover a difusão tecnológica, a redução de 
desequilíbrios regionais e o desenvolvimento 
econômico e social do País.

hídrica, a fim de garantir a continuidade e 
a segurança do suprimento eletroenergético 
no País.

Altera a Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 
2020, para prorrogar o prazo de vigência 
de medidas emergenciais para a aviação 
civil brasileira em razão da pandemia da 
covid-19.

Institui a Câmara de Regras Excepcionais 
para Gestão Hidroenergética com 
o objetivo de estabelecer medidas 
emergenciais para a otimização do uso 
dos recursos hidroenergéticos e para o 
enfrentamento da atual situação de escassez

Leia mais Leia mais Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

07.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1052.htm
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Principais atos 
normativos

Leis e Medidas Provisórias
01

MPV nº 1.065/2021

Lei nº 14.217/2021

MPV nº 1.047/2021, 
convertida na Lei nº 
14.222/2021

Lei nº 14.215/2021

Lei nº 14.216/2021

30/08/2021

14/10/2021

18/10/2021

07/10/2021

08/10/2021

Dispõe sobre a exploração do serviço 
de transporte ferroviário, o trânsito e o 
transporte ferroviários e as atividades 
desempenhadas pelas administradoras 
ferroviárias e pelos operadores ferroviários 
independentes, institui o Programa de 
Autorizações Ferroviárias, e dá outras 
providências.

Dispõe sobre medidas excepcionais para 
a aquisição de bens e de insumos e para 
a contratação de serviços, inclusive de 
engenharia, destinados ao enfrentamento 
da pandemia da covid-19.

Cria a Autoridade Nacional de Segurança 
Nuclear (ANSN); altera as Leis nos 4.118, 
de 27 de agosto de 1962, 6.189, de 16 de 
dezembro de 1974, 6.453, de 17 de outubro 
de 1977, 9.765, de 17 de dezembro de 1998, 
8.691, de 28 de julho de 1993, e 10.308, de 
20 de novembro de 2001; e revoga a Lei nº 
13.976, de 7 de janeiro de 2020.

coletiva em imóvel privado ou público, 
exclusivamente urbano, e a concessão de 
liminar em ação de despejo de que trata 
a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
e para estimular a celebração de acordos 
nas relações locatícias.

Institui normas de caráter transitório 
aplicáveis a parcerias celebradas pela 
administração pública durante a vigência 
de medidas restritivas relacionadas ao 
combate à pandemia da covid-19, e dá 
outras providências.

Estabelece medidas excepcionais 
em razão da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (Espin) 
decorrente da infecção humana pelo 
coronavírus SARS-CoV-2, para suspender 
o cumprimento de medida judicial, 
extrajudicial ou administrativa que resulte 
em desocupação ou remoção forçada

08.

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1065.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14217.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14216.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14215.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14222.htm


Principais atos 
normativos
Leis e Medidas Provisórias

01

Lei nº 14.230/2021 Lei nº 14.273/2021

MPV nº 1.089/2021

Lei nº 14.248/2021

MPV nº 1.078/2021

26/10/2021 24/12/2021

30/12/2021

26/11/2021

13/12/2021

Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, que dispõe sobre improbidade 
administrativa.

Estabelece a Lei das Ferrovias: altera o 
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, e as Leis nos 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, 9.074, de 7 de julho 
de 1995, 9.636, de 15 de maio de 1998, 
10.233, de 5 de junho de 2001, 10.257, 
de 10 de julho de 2001, 10.636, de 30 de 
dezembro de 2002, 12.815, de 5 de junho 
de 2013, 12.379, de 6 de janeiro de 2011, e 
13.448, de 5 de junho de 2017; e revoga a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973.

Altera a Lei n º 6. 009, de 26 de dezembro 
de 1973, a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986, e a Lei nº 11.182, de 27 de 
setembro de 2005, para dispor sobre o 
transporte aéreo.

Estabelece o Programa Nacional 
do Bioquerosene para o incentivo à 
pesquisa e o fomento da produção de 
energia à base de biomassas, visando à 
sustentabilidade da aviação brasileira.

Dispõe sobre as medidas destinadas ao 
enfrentamento dos impactos financeiros 
no setor elétrico decorrentes da situação 
de escassez hídrica.

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

09.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14230.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14273.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.089-de-29-de-dezembro-de-2021-370944751
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14248.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1078.htm


Decreto nº 10.602/2021

Decreto nº 10.600/2021

Decreto nº 10.610/2021

Decreto nº 10.624/2021

Decreto nº 10.633/2021

18/01/2021

15/01/2021

28/01/2021

10/02/2021

19/02/2021

Altera o Decreto nº 10.356, de 20 de maio de 
2020, que dispõe sobre a política industrial 
para o setor de tecnologias da informação e 
comunicação.

Regulamenta a Lei nº 14.118, de 12 de janeiro 
de 2021, que institui o Programa Casa Verde 
e Amarela. 

da República (setor ferroviário Malha Oeste, 
pertencente à antiga Rede Ferroviária 
Federal S.A. e sob a responsabilidade da 
concessionária Rumo Malha Oeste S.A., para 
fins de relicitação).

Aprova o Plano Geral de Metas para a 
Universalização do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado Prestado no Regime Público.

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimento público federal do setor 
ferroviário no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República. (setor ferroviário Malha Sul, 
pertencente à antiga Rede Ferroviária 
Federal S.A. e sob a responsabilidade da 
concessionária Rumo Malha Sul S.A.).

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimento público federal do setor 
ferroviário no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência

10.

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Principais atos 
normativos

Decretos
01

Decreto nº 10.635/2021 23/02/2021

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimentos dos setores de 
transporte rodoviário, portuário e 
aeroportuário no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República e sobre a inclusão de 
empreendimentos públicos federais dos 
setores portuários e aeroportuário no 
Programa Nacional de Desestatização.

Leia mais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10602.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10600.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10633.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10624.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10635.htm


Principais atos 
normativos
Decretos

01

Decreto nº 10.648/2021 Decreto nº 10.665/2021

Decreto nº 10.669/2021
Decreto nº 10.653/2021

Decreto nº 10.657/2021

15/03/2021 31/03/2021

08/04/2021
22/03/2021

25/03/2021

Institui a Política de Modernização da 
Infraestrutura Federal de Transporte 
Rodoviário (inov@BR) e a qualifica no 
âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da República.

Altera o Decreto nº 4.550, de 27 de 
dezembro de 2002, que regulamenta 
a comercialização de energia elétrica 
gerada pela Eletrobrás Termonuclear S.A. 
(Eletronuclear), por Itaipu Binacional, e dá 
outras providências.

Dispõe sobre a inclusão da Empresa 
Brasil de Comunicação S.A. no Programa 
Nacional de Desestatização e altera o 
Decreto nº 10.354, de 20 de maio de 2020.

Dispõe sobre a qualificação de projetos 
e empreendimentos públicos federais do 
setor de energia elétrica no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República.

Institui a Política de Apoio ao Licenciamento 
Ambiental de Projetos de Investimentos 
para a Produção de Minerais Estratégicos 
(Pró-Minerais Estratégicos), dispõe 
sobre sua qualificação no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República e institui o Comitê 
Interministerial de Análise de Projetos de 
Minerais Estratégicos.

Leia mais
Leia mais

Leia maisLeia mais

Leia mais

11.

Decreto nº 10.647/2021 12/03/2021

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimento público federal do setor 
rodoviário no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República (setor rodoviário BR-163/
MS, no trecho entre a divisa dos estados 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e a 
divisa dos estados de Mato Grosso do Sul 
e Paraná, para fins de relicitação).

Leia mais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10648.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10665.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10669.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10653.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10647.htm


Principais atos 
normativos

Decretos
01

Decreto nº 10.672/2021 Decreto nº 10.693/2021

Decreto nº 10.700/2021
Decreto nº 10.674/2021

Decreto nº 10.677/2021

Decreto nº 10.678/2021

12/04/2021 05/05/2021

17/05/2021
14/04/2021

19/04/2021

19/04/2021

Altera o Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 
2013, que regulamenta o disposto na Lei nº 
12.815, de 5 de junho de 2013, e as demais 
disposições legais que regulam a exploração 
de portos organizados e de instalações 
portuárias.

Dispõe sobre a qualificação das usinas 
hidrelétricas planejadas UHE Ercilândia e 
UHE Apertados no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República.

Dispõe sobre a qualificação de trecho 
da rodovia BR-235/PE no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República.

Dispõe sobre a inclusão da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos no 
Programa Nacional de Desestatização.

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimentos turísticos no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República.

Dispõe sobre a qualificação da política 
de fomento a parcerias com a iniciativa 
privada para estudar alternativas 
habitacionais destinadas à locação social
no âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da República.

12.

Leia mais

Leia mais

Leia maisLeia mais

Leia mais

Leia mais

Decreto nº 10.670/2021 08/04/2021

Dispõe sobre a qualificação da Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) no 
âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da República 
e sobre a sua inclusão no Programa 
Nacional de Desestatização.

Leia mais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10672.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10693.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10700.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10674.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10677.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10678.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10670.htm


Principais atos 
normativos
Decretos

01

Decreto nº 10.710/2021

Decreto nº 10.712/2021

Decreto nº 10.733/2021

01/06/2021

08/06/2021

28/06/2021

Regulamenta o art. 10-B da Lei nº 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007, para estabelecer 
a metodologia para comprovação da 
capacidade econômico-financeira dos 
prestadores de serviços públicos de 
abastecimento de água potável ou de 
esgotamento sanitário, considerados os 
contratos regulares em vigor, com vistas 
a viabilizar o cumprimento das metas de 
universalização previstas no caput do art. 
11-B da Lei nº 11.445, de 2007.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação ou de instituição de servidão 
de passagem, em favor da União, os imóveis 
de propriedade particular constituídos de
terras, benfeitorias e acessões, inclusive 
o domínio útil dos terrenos foreiros que 
constituem as áreas complementares 
necessárias à implantação e conclusão do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional e de suas obras associadas, 
localizados nos estados do Ceará, da Paraíba, 
de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.

Regulamenta a Lei nº 14.134, de 8 de abril de 
2021, que dispõe sobre as atividades relativas 
ao transporte de gás natural, de que trata o 
art. 177 da Constituição, e sobre as atividades 
de escoamento, tratamento, processamento, 
estocagem subterrânea, acondicionamento,

liquefação, regaseificação e comercialização 
de gás natural.

Leia mais

Leia mais

Leia mais

13.

Decreto nº 10.707/2021 28/05/2021

Regulamenta a contratação de reserva de 
capacidade, na forma de potência, de que 
tratam os art. 3º e art. 3º-A da Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, e altera o Decreto 
nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e o 
Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004.

Leia mais

Decreto nº 10.738/2021 02/07/2021

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimentos do setor de energia 
elétrica no âmbito do Programa de Parcerias 
de Investimentos da Presidência da República.

Leia mais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10733.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10712.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10707.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10738.htm


Principais atos 
normativos

Decretos
01

Altera o Decreto nº 5.879, de 22 de 
agosto de 2006, e o Decreto nº 9.022, de 
31 de março de 2017, para dispor sobre 
a destinação e a utilização dos recursos 
destinados a custear estudos e pesquisas 
para o planejamento da expansão do 
sistema energético.

14.

Leia mais

Decreto nº 10.781/2021

Decreto nº 10.741/2021

Decreto nº 10.787/2021

Decreto nº 10.744/2021

27/08/2021

06/07/2021

08/09/2021

09/07/2021

Homologa o 2º Termo Aditivo ao Contrato 
Internacional de Concessão, firmado pela 
República Federativa do Brasil e pela 
República Argentina, por intermédio da 
Comissão Mista Brasileiro-Argentina, com 
a concessionária Mercovia S.A.

Dispõe sobre a inclusão de terminais 
pesqueiros públicos no Programa Nacional 
de Desestatização.

Dispõe sobre a qualificação de trechos 
da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
no âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da República.

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Decreto nº 10.767/2021 13/08/2021

Dispõe sobre a qualificação de armazéns 
e de imóveis de domínio da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) no 
âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da República.

Leia mais

Decreto nº 10.762/2021 03/08/2021

Altera o Decreto nº 9.915, de 16 de julho 
de 2019, que dispõe sobre a qualificação 
da Usina Termonuclear Angra 3 no 
Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República.

Leia mais

Decreto nº 10.753/2021 26/07/2021

Dispõe sobre a qualificação da concessão 
do Canal de Acesso Aquaviário do 
Complexo Portuário de Paranaguá e 
Antonina, estado do Paraná, no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República.

Leia mais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10787.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10781.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10744.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10767.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10762.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10753.htm


Principais atos 
normativos
Decretos

01

Decreto nº 10.799/2021

Decreto nº 10.858/2021

Decreto nº 10.863/2021

Decreto nº 10.821/2021

Decreto nº 10.838/2021

17/09/2021

18/11/2021

22/11/2021

29/09/2021

19/10/2021

Altera o Decreto nº 9.612, de 17 de 
dezembro de 2018, que dispõe sobre 
políticas públicas de telecomunicações.

daquelas na área de influência dos 
reservatórios das Usinas Hidrelétricas de 
Furnas.

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimentos públicos federais do 
setor de transporte portuário no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República.

Estabelece, para o processo de 
desestatização da Empresa Gestora de 
Ativos S.A. (Emgea), o marco temporal para 
o início da contagem do prazo estabelecido 
no caput do art. 3º do Decreto nº 9.589, de 
29 de novembro de 2018.

Revoga o inciso I do § 2º do art. 18 do 
Anexo I ao Decreto nº 10.610, de 27 de 
janeiro de 2021, que aprova o Plano Geral 
de Metas para a Universalização do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado Prestado no 
Regime Público.

Regulamenta os art. 6º e art. 8º da Lei nº 
14.182, de 12 de julho de 2021, para dispor 
sobre os programas de revitalização dos 
recursos hídricos das Bacias Hidrográficas 
do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba e

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

15.

Decreto nº 10.798/2021 17/09/2021

Regulamenta o art. 23 da Lei nº 14.182, de 
12 de julho de 2021, para dispor sobre as 
condições para a prorrogação do período 
de suprimento dos contratos de compra e 
venda de energia do Programa de Incentivo 
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.

Leia mais

Decreto nº 10.791/2021 13/09/2021

Cria a Empresa Brasileira de Participações 
em Energia Nuclear e Binacional S.A.

Leia mais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10799.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10838.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10858.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10863.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10821.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10798.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10791.htm


Principais atos 
normativos

Decretos
01

Decreto nº 10.894/2021

Decreto nº 10.902/2021

15/12/2021

20/12/2021

Dispõe sobre a inclusão do Porto Organizado 
de São Sebastião no Programa Nacional 
de Desestatização.

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimento do setor de energia 
elétrica no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República.

16.

Leia mais

Leia mais

Decreto nº 10.865/2021

Decreto nº 10.872/2021

Decreto nº 10.885/2021

Decreto nº 10.893/2021
22/11/2021

30/11/2021

07/12/2021

14/12/2021

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimentos públicos federais do 
setor aquaviário no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República e sobre a sua inclusão no 
Programa Nacional de Desestatização.

Dispõe sobre a qualificação de estudos 
referentes a empreendimentos públicos 
do setor rodoviário no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República.

Exclui a Casa da Moeda do Brasil do 
Programa Nacional de Desestatização e do 
Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República.

Regulamenta o § 1º-C do art. 26 da Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, que 
institui a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) e disciplina o regime 
das concessões de serviços públicos de 
energia elétrica.

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Decreto nº 10.864/2021 22/11/2021

Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimento público federal do setor 
rodoviário no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República.

Leia mais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10894.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10902.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10865.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10893.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10864.htm


Principais proposições 
legislativas02

PL 591/2021

PL 4.121/2021

PL 4.546/2021

PL 3.278/2021

Dispõe sobre a organização e a manutenção 
do Sistema Nacional de Serviços Postais. 

Autoriza o Poder Executivo federal a 
promover licitações para a celebração de 
contratos de concessão patrocinada em 
empreendimentos do setor aeroportuário 
no Estado do Amazonas. 

Institui a Política Nacional de Infraestrutura 
Hídrica, dispõe sobre a organização da 
exploração e da prestação dos serviços 
hídricos e altera as Leis nºs 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, e 9.984, de 17 de julho 
de 2000. 

Atualiza o marco legal da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana; altera as Leis nºs 
12.587, de 3 de janeiro de 2012, 10.636, de 
30 de dezembro de 2002, e 10.257, de 10 
de julho de 2001.

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

17.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/PL/2021/msg44-fevereiro2021.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/PL/2021/msg602-novembro-2021.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/PL/2021/msg701-dezembro2021.htm
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149920


18.

Acórdão 66/2021 Plenário

Acórdão 3.251/2020 Plenário 

Acórdão 3.260/2020 Plenário 

Acórdão 3.233/2020 Plenário 

(Consulta, Relator Ministro Augusto 
Nardes) Contrato Administrativo. Aditivo. 
Limite. Orçamento. Restrição. Supressão. 
Acréscimo. Compensação. Consulta. 
O restabelecimento total ou parcial 
de quantitativo de item anteriormente 
suprimido por aditivo contratual amparado 
no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, 
em razão de restrições orçamentárias, 
desde que observadas as mesmas 
condições e preços iniciais pactuados, não 
configura a compensação vedada pela 
jurisprudência do TCU, consubstanciada 
nos acórdãos 1.536/2016-Plenário e 
2.554/2017-Plenário, visto que o objeto 
licitado fica inalterado, sendo possível, 
portanto, além do restabelecimento, 
novos acréscimos sobre o valor original 
do contrato, observados os limites 
estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/1993.

(Agravo, Relator Ministro Raimundo 
Carreiro) Competência do TCU. 
Agência reguladora. Abrangência. 
Poder discricionário. Economicidade. 
Tarifa. O TCU pode determinar medidas 
corretivas a ato praticado na esfera 
de discricionariedade das agências 
reguladoras, desde que esse ato viole 
o ordenamento jurídico, do qual fazem 
parte os princípios da economicidade da 
Administração Pública e da modicidade 
tarifária na prestação de serviços públicos.

(Representação, Relator Ministro-
Substituto André de Carvalho) Licitação. 
Orçamento estimativo. Preço. Limite 
mínimo. Remuneração. Mão de obra. 
Medição. Resultado. É vedada a fixação de 
remuneração mínima de mão de obra no 
edital quando os serviços prestados pelo 
contratado devam ser medidos e pagos 
por resultados.

(Auditoria, Relator Ministro-Substituto 
Augusto Sherman) Contrato Administrativo. 
Pagamento antecipado. Requisito. Garantia 
contratual. A falta de exigência específica 
e suficiente, na forma de seguros ou 
garantias, para autorização de antecipações

de pagamento previstas contratualmente 
afronta o disposto no art. 38 do Decreto 
nº 93.872/1986; nos arts. 40, inciso 
XIV, alínea d, e 65, inciso II, alínea c, da 
Lei nº 8.666/1993; e nos arts. 31, § 1º, 
inciso II, alínea d, e 81, inciso V, da Lei nº 
13.303/2016 (Lei das Estatais).

Decisões relevantes
do TCU 03



Decisões relevantes
do TCU03

Acórdão 119/2021 Plenário 

Acórdão 4.042/2020 Plenário 

Acórdão 4.040/2020 Plenário 

(Representação, Relator Ministro-
Substituto Marcos Bemquerer) Licitação. 
Dispensa de licitação. Emergência. 
Requisito. Preço. Justificativa. Nas 
contratações diretas fundadas em 
emergência (art. 24, inciso IV, da Lei nº 
8.666/1993), cabe ao gestor demonstrar 
a impossibilidade de esperar o tempo 
necessário à realização de procedimento 
licitatório, em face de risco de prejuízo 
ou comprometimento da segurança 
de pessoas e de bens públicos ou 
particulares, além de justificar a escolha do 
fornecedor e o preço pactuado.

(Pedido de Reexame, Relator 
Ministro Walton Alencar Rodrigues) 
Responsabilidade. Declaração de 
inidoneidade. Abrangência. Fraude. Pessoa 
jurídica. Sócio. É cabível a declaração de 
inidoneidade de empresa que participa 
de licitação utilizando-se de recursos 
humanos e materiais de outra empresa, 
previamente declarada inidônea, com 
intuito de burlar a penalidade, o que 
caracteriza fraude à licitação, sendo 
desnecessária a existência de sócios em 
comum para a aplicação da sanção.

(Tomada de Contas Especial, Relator 
Ministro Walton Alencar Rodrigues) 
Contrato Administrativo. Superfaturamento. 
Compensação financeira. Dano ao erário. 
Constatado superfaturamento, é legítima 
a compensação de débitos e créditos 
existentes entre a Administração Pública e a 
empresa contratada, diante de indiscutível 
existência de dívidas recíprocas e das

dificuldades inerentes ao processo 
de reparação de dano ao erário, 
com fundamento no art. 54 da Lei nº 
8.666/1993, que prevê a aplicação supletiva 
de normas do direito privado aos contratos 
administrativos, como é o caso do instituto 
da compensação, constante do art. 368 da 
Lei nº 10.406/2002 (Código Civil).

19.



Decisões relevantes
do TCU 03

20.

Acórdão 4.551/2020 Plenário 

Acórdão 4.051/2020 Plenário 

Acórdão 4.063/2020 Plenário 

(Auditoria, Relator Ministro-Substituto 
André de Carvalho) Licitação. Empresa 
estatal. Edital de licitação. Matriz de 
risco. Obras e serviços de engenharia. 
Equilíbrio econômico-financeiro. Aditivo. 
Para as empresas estatais, é obrigatória 
cláusula dispondo sobre a matriz de 
riscos nos contratos de obras e serviços 
de engenharia, independentemente do 
regime de execução (art. 69, inciso X, da 
Lei nº 13.303/2016), como garantia da 
manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro contratual e de forma a definir 
as condições para eventual assinatura de 
termo aditivo.

(Representação, Relator Ministro Augusto 
Nardes) Licitação. Dispensa de licitação. 
Emergência. Requisito. Comprovação. 
Qualificação técnica. A contratação 
emergencial de empresa que não 
comprovou previamente capacidade técnica 
para a execução do objeto do contrato 
contraria o disposto no art. 26, parágrafo 
único, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

(Representação, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Licitação. Julgamento. 

Competitividade. Desclassificação. 
Materialidade. Princípio da seleção da 
proposta mais vantajosa. Princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório. 
Proposta de preço. É indevida a 
desclassificação, fundada em interpretação 
extremamente restritiva do edital, 
de proposta mais vantajosa para a 
Administração que contém um único item, 
correspondente a pequena parcela do 
objeto licitado, com valor acima do limite 
estabelecido, por ofensa ao princípio da 
seleção da proposta mais vantajosa.

Acórdão 4.047/2020 Plenário 
(Representação, Relator Ministro Benjamin 
Zymler) Responsabilidade. Declaração de 
inidoneidade. Marco temporal. Trânsito 
em julgado. Termo inicial. Exceção. 
Cadastro. Inscrição. A contagem do 
prazo de cumprimento das sanções de 
declaração de inidoneidade impostas pelo 
TCU (art. 46 da Lei nº 8.443/1992) inicia-
se com o trânsito em julgado da decisão 
do Tribunal. Contudo, tendo a empresa 
sido erroneamente incluída em cadastro 
de inidôneos antes disso, o período de 
restrição cadastral indevida deve ser 
computado como cumprimento da pena.



Acórdão 1.668/2021 Segunda
Câmara 

Acórdão 179/2021 Plenário 

Acórdão 180/2021 Plenário 

(Tomada de Contas Especial, Relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 
Responsabilidade. Convênio. Entidade 
de direito privado. Transferências 
voluntárias. Débito. Solidariedade. 
Contrapartida. A pessoa jurídica de direito 
privado destinatária de transferências 
voluntárias de recursos federais responde 
solidariamente com seus administradores 
pelos danos causados ao erário na 
aplicação desses recursos (Súmula TCU 
286). Entretanto, no que se refere à 
responsabilização quanto ao dano relativo 
à contrapartida, não havendo indícios 
de locupletamento pelo administrador, 
o débito deve ser imputado apenas à 
entidade de direito privado.

(Representação, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Licitação. Julgamento. 
Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. Licitante. Questionamento. 
Os esclarecimentos prestados pela 
Administração ao longo do certame 
licitatório possuem natureza vinculante, 
não sendo possível admitir, quando da 
análise das propostas, interpretação 
distinta, sob pena de violação ao 
instrumento convocatório.

Carreiro) Direito Processual. Representação. 
Admissibilidade. Interesse privado. 
Interesse público. Princípio da 
insignificância. Licitação. Não se conhece 
de representação formulada por empresa 
(art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993) que 
aponta vício na sua inabilitação em licitação 
cuja vencedora tenha ofertado proposta de 
preço pouco superior à da representante, 
em face da ausência de manifesto interesse 
público na ínfima materialidade.

(Representação, Relator Ministro Raimundo

Acórdão 169/2021 Plenário 
(Consulta, Relator Ministro Raimundo 
Carreiro) Contrato Administrativo. Garantia 
contratual. Exigência. Garantia adicional. 
Cálculo. Consulta. O cálculo da garantia 
adicional disciplinado no art. 48, § 2º, da 
Lei nº 8.666/1993 que mais se amolda 
à finalidade da licitação de atender ao 
interesse público na busca da proposta 
mais vantajosa, à luz das interpretações 
lógica e sistemática realizadas sobre o 
texto desse dispositivo, é o seguinte: 
garantia adicional = (80% do menor dos 
valores das alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 
48) – (valor da correspondente proposta).

Decisões relevantes
do TCU03

21.



Decisões relevantes
do TCU 03

22.

Acórdão 3.002/2021 Segunda
Câmara 

Acórdão 503/2021 Plenário 

(Tomada de Contas Especial, Relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 
Responsabilidade. Contrato administrativo. 
Subcontratação. Débito. Quantificação. A 
subcontratação total do objeto, em que 
se evidencia a mera colocação de pessoa 
interposta entre a administração pública 
contratante e a empresa efetivamente

executora (subcontratada), é situação 
ensejadora de débito, o qual corresponde 
à diferença entre os pagamentos 
recebidos pela empresa contratada e os 
valores por ela pagos na subcontratação 
integral. Pelo débito respondem, em 
regime de solidariedade, a empresa 
contratada e os gestores que permitiram a 
subcontratação total.

(Representação, Relator Ministro-
Substituto Augusto Sherman) Licitação. 
Habilitação jurídica. Contrato social. 
Objeto da licitação. Compatibilidade. Para 
fins de habilitação jurídica nas licitações, 
faz-se necessária a compatibilidade entre 
o objeto do certame e as atividades 
previstas no contrato social das empresas 
licitantes.

Acórdão 233/2021 Plenário 
(Pedido de Reexame, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Responsabilidade. 
Declaração de inidoneidade. Documento 
falso. Atestado de capacidade técnica. 
Fraude. A apresentação de atestado 
com conteúdo falso configura, por si 
só, prática de fraude à licitação e enseja 
declaração de inidoneidade da empresa 
fraudadora para participar de licitação na 
Administração Pública Federal, uma vez que 
o tipo administrativo previsto no art. 46 da 
Lei nº 8.443/1992 consiste em ilícito formal 
ou de mera conduta, sem a necessidade 
de concretização do resultado.



Decisões relevantes
do TCU03

23.

Acórdão 569/2021 Plenário 

Acórdão 505/2021 Plenário 

Acórdão 505/2021 Plenário 

(Tomada de Contas Especial, Relator 
Ministro-Substituto Augusto Sherman) 
Convênio. Bens imóveis. Regularização 
fundiária. Comodato. Servidão 
administrativa. A regularização fundiária 
do terreno a ser afetado pelo objeto 
do convênio pode se dar por meio da 
imposição de servidão administrativa ou 
da celebração de comodato com a cessão 
da posse ao município.

(Representação, Relator Ministro-
Substituto Marcos Bemquerer) Licitação. 
Qualificação técnica. Conselho de 
fiscalização profissional. Comprovação. 
Adimplência. Não deve ser exigido dos 
licitantes, para fins de habilitação, prova de 
quitação de anuidades junto ao conselho

(Representação, Relator Ministro-
Substituto Marcos Bemquerer) Licitação. 
Qualificação técnica. Conselho de 
fiscalização profissional. Local. Exigência. 
Momento. A exigência de registro na 
entidade de fiscalização profissional 
competente do local da execução dos 
serviços deve ocorrer no momento da 
celebração do contrato, não na fase de 
qualificação técnica, a fim de se evitar 
que a participação no certame fique 
restrita aos já inscritos na localidade e que 
haja imposição de ônus desnecessário 
aos interessados (art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, c/c Súmula TCU 272).

de fiscalização profissional ao qual a 
empresa e os profissionais estejam ligados, 
pois essa exigência não está prevista em lei.

Acórdão 503/2021 Plenário 
(Representação, Relator Ministro-
Substituto Augusto Sherman) Licitação. 
Qualificação técnica. Atestado de 
capacidade técnica. Tempo. Experiência. 
Justificativa. Serviços contínuos. Em 
licitações de serviços continuados, para 
fins de qualificação técnico-operacional, a 
exigência de experiência anterior mínima 
de três anos (subitens 10.6, b, e 10.6.1 do 
Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017), 
lapso temporal em regra superior ao prazo 
inicial do contrato, deve ser objeto de 
adequada fundamentação, baseada em 
estudos prévios e na experiência pretérita 
do órgão contratante, que indiquem ser 
tal lapso indispensável para assegurar a 
prestação do serviço em conformidade 
com as necessidades específicas do 
órgão, por força da sua essencialidade, 
quantitativo, risco, complexidade ou 
qualquer outra particularidade.



Decisões relevantes
do TCU 03

24.

Acórdão 845/2021 Plenário 

Acórdão 894/2021 Plenário 

Acórdão 921/2021 Plenário 

(Auditoria, Relator Ministro Augusto Nardes) 
Contrato Administrativo. Obras e serviços de 
engenharia. Medição. Administração local 
(Obra pública). Pagamento. O pagamento do 
item “administração local” em descompasso 
com a execução dos serviços contratados 
configura liquidação irregular de despesas, 
em afronta aos arts. 62 e 63 da Lei nº 
4.320/1964.

(Pedido de Reexame, Relator Ministro 
Benjamin Zymler) Licitação. Registro de 
preços. Adesão à ata de registro de preços. 
Quantidade. Limite. Controle. Cabe ao órgão 
gerenciador da ata de registro de preços 
o controle das autorizações de adesão, a 
fim de que os quantitativos de cada item 
registrado contratados pelos caronas não 
superem os limites previstos no art. 22, §§ 3º, 
4º e 4º-A, do Decreto nº 7.892/2013. 

(Pedido de Reexame, Relator 
Ministro Walton Alencar Rodrigues) 
Responsabilidade. Declaração de 
inidoneidade. Abrangência. Convite 
(Licitação). Proposta. Abstenção. A 
declaração de inidoneidade (art. 46 da 
Lei nº 8.443/1992) pode ser aplicada a 
empresa que foi convidada a participar 
de licitação e absteve-se de apresentar 
proposta para, deliberadamente, beneficiar 
terceiros, caracterizando conduta omissiva 
com o objetivo de interferir ilicitamente no 
certame licitatório.

Acórdão 781/2021 Plenário 
(Auditoria, Relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues) Contrato Administrativo. 
Aditivo. Limite. Vedação. Compensação. 
Acréscimo. Supressão. As reduções ou 
supressões de quantitativos decorrentes 
de alteração contratual devem ser 
consideradas de forma isolada, ou seja, 
o conjunto de reduções e o conjunto de 
acréscimos devem ser sempre calculados 
sobre o valor original do contrato, 
aplicando-se a cada um desses conjuntos, 
individualmente e sem nenhum tipo de 
compensação entre eles, os limites de 
alteração estabelecidos no art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/1993.
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Acórdão 2.435/2021 Plenário 

Acórdão 2.435/2021 Plenário 

(Representação, Relator Ministro Raimundo 
Carreiro) Licitação. Pregão. Intenção 
de recurso. Admissibilidade. Mérito. 
Antecipação. No pregão, eletrônico ou 
presencial, o juízo de admissibilidade das 
intenções de recurso deve avaliar tão 
somente a presença dos pressupostos 
recursais (sucumbência, tempestividade, 
legitimidade, interesse e motivação), 
constituindo irregularidade a denegação 
fundada em exame prévio do mérito do 
pedido.

(Representação, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Licitação. Qualificação 
técnica. Atestado de capacidade técnica. 
Documentação. Rol taxativo. Contrato. 
Nota fiscal. É ilegal a exigência de que 
atestados de capacidade técnica estejam 
acompanhados de cópias de notas fiscais 
ou contratos que os lastreiem, uma vez que 
a relação de documentos de habilitação 
constante dos artigos 27 a 31 da Lei nº 
8.666/1993 é taxativa.

Acórdão 1.766/2021 Plenário 
(Desestatização, Relator Ministro Walton 
Alencar Rodrigues) Desestatização. 
Concessão pública. Concessionária. 
Fiscalização. Terceiro. Conflito de 
interesse. Redução. Em contratos de 
concessão, é possível a contratação de 
terceiro pela concessionária para auxiliar 
no acompanhamento e na fiscalização 
da concessão, de modo a subsidiar o 
concedente com informações sobre o 
desempenho da concessionária. Em tais 
casos, é necessário o estabelecimento de 
mecanismos para redução de conflitos 
de interesses e de regras que sujeitem os 
documentos e pareceres elaborados pelo 
terceiro a validação por órgão técnico do 
poder concedente.

Acórdão 1.175/2021 Plenário 
(Auditoria, Relator Ministro-Substituto 
Marcos Bemquerer) Licitação. Empresa 
estatal. Obras e serviços de engenharia. 
Contratação semi-integrada. Justificativa. 
A ausência de justificativa para adoção 
de regime de execução de obras diverso 
da contratação semi-integrada em 
procedimento licitatório conduzido por 
empresa estatal contraria o art. 42, § 4º, da 
Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).
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Acórdão 2.331/2021 Plenário 

Acórdão 2.269/2021 Plenário 

(Auditoria, Relator Ministro-Substituto 
Augusto Sherman) Contrato Administrativo. 
RDC. Contratação integrada. Projeto básico. 
Orçamento. Detalhamento. No uso do 
Regime Diferenciado de Contratação (RDC), 
a não exigência, pelo órgão contratante, da 
apresentação do orçamento detalhado da 
obra, que deve integrar o projeto básico 
como condição imprescindível para a 
aprovação deste, inclusive no âmbito da 
contratação integrada, afronta o disposto 
no art. 2º, incisos IV e V, e parágrafo único, 
inciso VI, c/c. art. 9º, § 1º, todos da Lei nº 
12.462/2011.

(Denúncia, Relator Ministro Benjamin 
Zymler) Licitação. Pregão. Proposta. 
Qualidade. Avaliação. Momento. 
Diligência. A verificação de requisitos 
mínimos de qualidade em pregão 
deve ser feita na etapa de avaliação da 
proposta do licitante vencedor, e não 
na fase de aceitabilidade de propostas, 
quando ainda não há identificação dos 
licitantes e, portanto, não é possível fazer 
diligências complementares, que podem ser 
necessárias e são permitidas, nos termos do 
art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, aplicado 
subsidiariamente no âmbito do pregão.

Acórdão 2.319/2021 Plenário 
(Representação, Relator Ministro Bruno 
Dantas) Licitação. Licitação internacional. 
Edital de licitação. Proposta de preço. 
Princípio da isonomia. Em licitações de 
âmbito internacional, as empresas estatais 
devem prever, em seus regulamentos de 
licitações e contratos, regra de equalização 
de propostas, tendo por base, por exemplo, 
o preceito contido no art. 52, § 4º, da Lei 
nº 14.133/2021, com vistas a assegurar 
a comparação justa das propostas de 
licitantes estrangeiras com as de licitantes 
nacionais, em observância ao princípio da 
isonomia contido no art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e no art. 31, caput, da 
Lei nº 13.303/2016.

Acórdão 2.443/2021 Plenário 
(Representação, Relator Ministro-
Substituto Augusto Sherman). Licitação. 
Habilitação de licitante. Documentação. 
Diligência. Documento novo. Vedação. 
Abrangência. A vedação à inclusão de 
novo documento, prevista no art. 43, § 3º, 
da Lei nº 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 
nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), não alcança 
documento destinado a atestar condição 
de habilitação preexistente à abertura da 
sessão pública, apresentado em sede de 
diligência.



Acórdão 2.129/2021 Plenário 

Acórdão 2.129/2021 Plenário 

Acórdão 2.132/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Benjamin 
Zymler) Licitação. Habilitação de licitante. 
Documentação. Terceiro. Vedação. Bens 
móveis. Em certame para fornecimento de 
mobiliário, não se pode exigir do licitante 
a apresentação de documentos referentes 
aos fabricantes dos móveis, como 
regularidade perante o Ibama, licença de 
operação ambiental, certificado ambiental 
de cadeia de custódia. O rol exaustivo de 
elementos para habilitação (arts. 27 a 31 da 
Lei nº 8.666/1993) refere-se a documentos 
do próprio interessado em participar do 
processo licitatório, e não de terceiros 
estranhos ao certame e à relação contratual 
superveniente.

(Representação, Relator Ministro Benjamin 
Zymler) Licitação. Proposta. Certificação. 
ABNT. Qualidade. Declaração. Laudo. 
Justificativa. É irregular a exigência de 
atendimento a normas técnicas da ABNT, 
declarações de qualidade, certificações, 
laudos técnicos e certificados de 
conformidade sem a demonstração da 
essencialidade dessas exigências para 
se garantir a qualidade e o desempenho 
suficientes do objeto a ser contratado.

(Representação, Relator Ministro-Substituto 
Augusto Sherman) Licitação. Pregão. 
Proposta. Desistência. Momento. Limite. 
Pregão eletrônico. No pregão eletrônico, 
a desistência de proposta somente pode 
ocorrer até a abertura da sessão pública 
(art. 26, § 6º, do Decreto nº 10.024/2019), 
não se aplicando o disposto no art. 43, § 
6º, da Lei nº 8.666/1993, segundo o qual 
é admitida a desistência de proposta até a 
fase de habilitação.

Acórdão 2.291/2021 Plenário 
(Auditoria, Relator Ministro Bruno Dantas) 
Licitação. Qualificação técnica. Atestado 
de capacidade técnica. Capacidade 
técnico-operacional. Quantidade. Soma. 
A vedação, sem justificativa técnica, ao 
somatório de atestados para comprovar 
os quantitativos mínimos exigidos 
na qualificação técnico-operacional 
contraria os princípios da motivação e da 
competitividade.
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Acórdão 1.984/2021 Plenário 
(Auditoria, Relator Ministro Augusto Nardes) 
Contrato Administrativo. Aditivo. Requisito. 
Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. Contratação integrada. 
RDC. Regime de execução contratual. A 
opção pelo uso do Regime Diferenciado 
de Contratações deve constar de forma 
expressa no edital, não sendo possível que 
instrumento contratual celebrado no âmbito 
da Lei  nº 8.666/1993 seja alterado, por meio 
de termo aditivo, para adoção de disposições 
previstas na Lei nº 12.462/2011, a exemplo 
do regime de contratação integrada, por 
caracterizar afronta ao art. 1º, § 2º, da Lei nº 
12.462/2011 e ao art. 65, inciso II, alínea b, da 
Lei nº 8.666/1993, bem como aos princípios 
da segurança jurídica, da isonomia e da 
vinculação ao instrumento convocatório.

Acórdão 1.984/2021 Plenário 

Acórdão 1.984/2021 Plenário 

Acórdão 11.242/2021 Primeira 
Câmara 

(Auditoria, Relator Ministro Augusto Nardes) 
Contrato Administrativo. Aditivo. Limite. 
Projeto executivo. Acréscimo. Justificativa. 
Deficiências do projeto executivo não 
constituem fato ou condição excepcional 
capaz de justificar a realização de aditivos 
contratuais que ultrapassem os limites 
instituídos pelo art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 
8.666/1993.

(Auditoria, Relator Ministro Augusto 
Nardes) Contrato Administrativo. Aditivo. 
Requisito. Projeto. Deficiência. Justificativa. 
Desconto. A utilização das deficiências de 
projeto como fato ou condição excepcional 
capaz de permitir a não manutenção do 
desconto apresentado na proposta original 
da contratada afronta o disposto no art. 14, 
parágrafo único, do Decreto nº 7.983/2013.

(Tomada de Contas Especial, Relator Ministro 
Jorge Oliveira) Convênio. Convenente. 
Obrigação. Documentação. Interrupção. 
Prazo. Prestação de contas. Qualquer ato 
que leve ao conhecimento do responsável 
convenente a necessidade de alguma 
providência relativa à prestação de contas 
interrompe a contagem do prazo para 
guarda da documentação do convênio.

Acórdão 2.032/2021 Plenário 
(Desestatização, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Licitação. Edital 
de licitação. Alteração. Republicação. 
Prazo. Proposta. A alteração de cláusula 
editalícia capaz de afetar a formulação 
das propostas das licitantes sem a 
republicação do edital e a reabertura 
dos prazos para apresentação de novas 
propostas ofende os princípios da 
publicidade, da vinculação ao instrumento 
convocatório e da isonomia.
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Acórdão 1.928/2021 Plenário 

Acórdão 1.939/2021 Plenário 

Acórdão 1.946/2021 Plenário 
(Auditoria, Relator Ministro Benjamin 
Zymler) Licitação. Locação (Licitação). 
Bens imóveis. Locação sob medida. Valor. 
Amortização. Bens reversíveis. O art. 47-A, 
§ 3º, da Lei nº 12.462/2011 (RDC), segundo 
o qual o valor da locação sob medida (built 
to suit) não poderá exceder, ao mês, 1% do 
valor do bem locado, somente se aplica aos 
contratos em que não haja a previsão de 
reversão do bem à Administração Pública

ao final da locação. Nos casos em que há 
a reversão, parte do denominado valor 
de locação corresponde à amortização do 
imóvel, construído de forma financiada, de 
modo que um maior percentual sobre o 
valor do bem significa maior amortização 
mensal, o que acarreta menor duração 
contratual.

(Representação, Relator Ministro 
Bruno Dantas) Licitação. Registro de 
preços. Adjudicação. Cadastro. Licitante 
remanescente. Preço global. Preço unitário. 
A contratação a partir de cadastro de 
reserva em registro de preços requer a 
manutenção das condições oferecidas pelo 
licitante vencedor, inclusive quanto aos 
preços unitários, e não apenas a adoção do 
mesmo preço global.

(Recurso de Reconsideração, Relator 
Ministro Jorge Oliveira) Licitação. Obras e 
serviços de engenharia. Preço. Referência. 
Ferrovia. Sicro. BDI. Os valores informados 
no Sistema de Custos Rodoviários (Sicro) 
para o BDI e para os custos unitários de 
serviços.

Acórdão 10.397/2021 Segunda
Câmara 
(Tomada de Contas Especial, 
Relator Ministro-Substituto Marcos 
Bemquerer) Contrato Administrativo. 
Superfaturamento. Subcontratação. 
Dano ao erário. Quantificação. Preço 
de mercado. Na subcontratação 
total do objeto, em que a empresa 
contratada atua como mera intermediária 
entre a Administração e a empresa 
efetivamente executora (subcontratada), 
o superfaturamento deve ser quantificado 
em função dos preços de mercado e 
não, simplesmente, pela diferença entre 
os pagamentos recebidos pela empresa 
contratada e os valores por ela pagos à 
subcontratada.
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Acórdão 2.458/2021 Plenário 
(Administrativo, Relator Ministro Augusto 
Nardes) Licitação. Contratação direta. 
Princípio da publicidade. Dispensa de 
licitação. Portal Nacional de Contratações 
Públicas. Diário Oficial da União. A dispensa 
de licitação prevista no art. 75 da Lei nº 
14.133/2021 (nova Lei de Licitações e 
Contratos) pode ser utilizada por órgãos não

Acórdão 2.459/2021 Plenário 

vinculados ao Sistema de Serviços 
Gerais (Sisg), em caráter transitório e 
excepcional, até que sejam concluídas as 
medidas necessárias ao efetivo acesso 
às funcionalidades do Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) (art. 174 da 
mencionada lei). Nesse caso, em reforço à 
transparência e à publicidade necessárias 
às contratações diretas, deve ser utilizado 
o Diário Oficial da União (DOU) como 
mecanismo complementar ao portal digital 
do órgão, até a efetiva integração entre os 
sistemas internos e o PNCP.

(Pedido de Reexame, Relator Ministro 
Augusto Nardes) Responsabilidade. 
Culpa. Erro grosseiro. Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro. Serviços. 
Quantidade. Justificativa. Ausência. Para 
fins do exercício do poder sancionatório do 
TCU, pode ser tipificada como erro grosseiro 
(art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 - 
Lindb) a elaboração de documentos que 
fundamentem a contratação de serviços sem 
justificativas para os quantitativos a serem 
adquiridos.

Acórdão 1.875/2021 Plenário 
(Representação, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Licitação. Orçamento 
estimativo. Preço. Referência. Comprasnet. 
Pesquisa. Exceção. Fornecedor. As 
pesquisas de preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços em geral 
devem ser baseadas em uma “cesta de 
preços”, devendo-se dar preferência 
para preços praticados no âmbito da 
Administração Pública, oriundos de outros 
certames. A pesquisa de preços feita 
exclusivamente junto a fornecedores deve 
ser utilizada em último caso, na ausência 
de preços obtidos em contratações 
públicas anteriores ou cestas de preços 
referenciais (Instrução Normativa Seges-
ME 73/2020).
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Acórdão 2.524/2021 Plenário 

Acórdão 2.527/2021 Plenário 

Acórdão 2.527/2021 Plenário 

(Representação, Relator Ministro Benjamin 
Zymler) Licitação. Qualificação técnica. 
Certificação. Habilitação de licitante. 
Objeto da licitação. A exigência, na fase 
de habilitação, de certificações relativas 
ao objeto da licitação afronta o art. 30 da 
Lei nº 8.666/1993 e o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal.

(Pedido de Reexame, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Contrato 
Administrativo. Aditivo. Limite. Acréscimo. 
Obras e serviços de engenharia. 
Fiscalização. É irregular o aditamento de 
contrato de supervisão de obra além do 
limite legal de 25% estabelecido no art. 81, 
§ 1º, da Lei nº 13.303/2016 e no art. 65, § 

1º, da Lei nº 8.666/1993, mesmo no 
caso de haver prorrogação de prazo na 
execução da obra supervisionada, devendo 
ser adotadas medidas tempestivas com 
vistas à realização de nova contratação, 
ressalvada a inequívoca comprovação de 
sua desvantajosidade.

(Pedido de Reexame, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Contrato 
Administrativo. Aditivo. Requisito. Obras 
e serviços de engenharia. Fiscalização. 
Prorrogação. Acréscimo. Equilíbrio 
econômico-financeiro. Em contratos de 
supervisão de obras celebrados sob a 
égide da Lei nº 8.666/1993 que tenham 
previsão de pagamento por homem-
mês ou relacionado à mera permanência 
de mão de obra ou disponibilização de 
equipamentos, caso seja necessária a 
prorrogação de ajuste que se encontre 
aquém do limite legal de aditamento 
contratual, deve ser promovida alteração 
unilateral quantitativa do objeto com 
vistas a suprimir postos de trabalho, com 
base no art. 65, inciso I, alínea b, da Lei nº 
8.666/1993 ou, ainda, repactuação da forma 
de pagamento avençada (art. 65, inciso II, 
alínea c, da referida lei), a fim de manter o

Acórdão 2.460/2021 Plenário 
(Tomada de Contas Especial, Relator 
Ministro Bruno Dantas) Direito Processual. 
Prova (Direito). Ônus da prova. Referência. 
Sicro. Preço. Impugnação. As tabelas 
oficiais de custos adotadas como 
parâmetros para aferição da regularidade 
de preços contratados de obras públicas 
apresentam presunção de confiabilidade, 
cabendo ao interessado em impugná-las 
fazer prova de sua inaplicabilidade.
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do TCU 03

32.

Acórdão 2.527/2021 Plenário 
(Pedido de Reexame, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Licitação. Obras e 
serviços de engenharia. Fiscalização. 
Medição. Critério. Justificativa. Nas licitações 
para contratação de serviços de supervisão 
e gerenciamento de obras, devem ser 
apresentadas justificativas para a escolha 
do critério de medição, especialmente nos 
casos em que se verifique ser inaplicável a 
adoção de critérios de medição baseados 
na entrega de produtos ou em resultados 
alcançados, em observância ao dever de 
motivação dos atos administrativos.

Acórdão 2.529/2021 Plenário
(Representação, Relator Ministro Raimundo 
Carreiro) Licitação. Parcelamento do objeto. 
Obrigatoriedade. Competitividade. Restrição. 
Justificativa. Princípio da eficiência. Economia 
de escala. Incumbe ao gestor demonstrar 
que a ausência de parcelamento do objeto 
da licitação não restringe indevidamente 
a competitividade do certame, bem como 
promove ganhos para a Administração 
Pública. O postulado que veda a restrição 
da competitividade (art. 3º, § 1º, inciso I, 
da Lei nº 8.666/1993) não é um fim em si 
mesmo, devendo ser observado igualmente 
o princípio constitucional da eficiência 
administrativa (art. 37, caput, da Constituição 
Federal) e, ainda, o ganho de escala nas 
contratações consolidadas (art. 23, § 1º, in 
fine, da Lei nº 8.666/1993).

equilíbrio econômico-financeiro do ajuste 
para diminuir ou suprimir a remuneração 
da contratada, de acordo com a mão de 
obra mínima necessária para prestação 
dos serviços. Se, ainda assim, tais 
providências se mostrarem infrutíferas 
para evitar aditamentos contratuais além 
do limite legal (art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 
nº 8.666/1993), deve ser realizado novo 
procedimento licitatório, ressalvada 
a inequívoca comprovação de sua 
desvantajosidade.



Decisões relevantes
do TCU03

Acórdão 2.595/2021 Plenário 

Acórdão 2.595/2021 Plenário 

Acórdão 2.599/2021 Plenário 

(Auditoria, Relator Ministro Bruno Dantas) 
Licitação. Qualificação técnica. Atestado 
de capacidade técnica. Comprovação. 
Capacidade técnico-operacional. 
Quantidade. Limite máximo. A exigência 
de comprovante de qualificação técnica 
(art. 30 da Lei 8.666/1993) contendo 
quantitativos superiores a 50% do 
previsto para a execução, sem motivação 
específica, constitui restrição indevida à 
competitividade.

(Auditoria, Relator Ministro Bruno Dantas) 
Licitação. Obras e serviços de engenharia. 
Orçamento estimativo. Setor privado. 
Sistema de custos. Referencial. É irregular 
a utilização de sistemas privados como 
referência de custos para contratação 
de obras e serviços de engenharia sem 
avaliação de sua compatibilidade com os 
parâmetros de mercado, e sem a realização 
de adequadas pesquisas de preços, para 
fins comparativos, uma vez que está em 
desacordo com o art. 6º, inciso IX, alínea f, 
da Lei nº 8.666/1993, e com os princípios 
da eficiência e da economicidade.

(Representação, Relator Ministro Bruno 
Dantas) Responsabilidade. Culpa. Erro 
grosseiro. Princípio da motivação. Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
Parecer jurídico. Desconsideração. Para 
fins de responsabilização perante o TCU, 
pode ser tipificada como erro grosseiro (art. 
28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 - Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro) 
a decisão do gestor que desconsidera, sem 
a devida motivação, parecer da consultoria 
jurídica do órgão ou da entidade que dirige. 
Tal conduta revela desempenho aquém do 
esperado do administrador médio, o que 
configura culpa grave, passível de multa.

Acórdão 2.533/2021 Plenário 
(Auditoria, Relator Ministro Jorge Oliveira) 
Licitação. Dispensa de licitação. Empresa 
estatal. Concessão de serviço público. 
Preço. Fornecedor. Justificativa. Nos 
casos de dispensa de licitação fundada 
no art. 32 da Lei nº 9.074/1995, a 
constituição e a instrução do respectivo 
processo administrativo devem observar 
os princípios gerais da Administração 
Pública, notadamente os da isonomia, da 
publicidade e da moralidade, bem como 
o disposto no art. 30, § 3º, incisos II e III, 
da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), 
que exige a divulgação das razões para a 
escolha do fornecedor ou do prestador de 
serviços, além da justificativa para o preço 
acertado.

33.
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Acórdão 2.615/2021 Plenário 

Acórdão 18.144/2021 Segunda
Câmara 

(Representação, Relator Ministro Raimundo 
Carreiro) Licitação. Qualificação técnica. 
Conselho de fiscalização profissional. 
Exigência. Empresa estatal. Em licitação 
realizada por empresa estatal, é irregular 
a exigência de comprovação de registro 
em dois conselhos de fiscalização de 
exercício profissional, como critério de 
habilitação, uma vez que a exigência de 
registro ou inscrição na entidade profissional 
competente, para fins de comprovação 
de qualificação técnica, deve se limitar ao 
conselho que fiscalize a atividade básica ou 
o serviço preponderante da licitação (art. 1º 
da Lei nº 6.839/1980 c/c o art. 58, inciso II, 
da Lei nº 13.303/2016).

(Representação, Relator Ministro-Substituto 
André de Carvalho) Licitação. Qualificação 
técnica. Atestado de capacidade técnica. 
Referência. Quantidade. Prazo. É obrigatório 
o estabelecimento de parâmetros objetivos 
para análise da comprovação (atestados 
de capacidade técnico-operacional) de 
que a licitante já tenha prestado serviços e 
fornecido bens pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação (art. 30, inciso II, da Lei nº 
8.666/1993).

Acórdão 2.622/2021 Plenário 

Acórdão 2.660/2021 Plenário 

(Representação, Relator Ministro-
Substituto Augusto Sherman) Licitação. 
Pregão. Negociação. Obrigatoriedade. Na 
modalidade pregão, a negociação com o 
licitante vencedor visando obter melhor 
proposta para a Administração deve ser 
realizada mesmo se o valor ofertado for 
inferior àquele orçado pelo órgão ou pela 
entidade promotora do certame (art. 38, 
caput, do Decreto nº 10.024/2019).

(Pedido de Reexame, Relator Ministro 
Benjamin Zymler) Contrato Administrativo. 
Prorrogação de contrato. Requisito. Ato 
discricionário. Direito líquido e certo. Não 
há direito líquido e certo à prorrogação de 
contrato celebrado com o Poder Público, 
mas sim mera expectativa de direito, uma 
vez que a decisão sobre a prorrogação 
do ajuste se insere no âmbito da 
discricionariedade da Administração Pública.



Decisões relevantes
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Acórdão 18.379/2021 Segunda
Câmara 

Acórdão 2.699/2021 Plenário 

(Tomada de Contas Especial, Relator 
Ministro Augusto Nardes) Contrato 
Administrativo. Equilíbrio econômico-
financeiro. Preço. Reajuste de preços. 
Preço de mercado. Variação cambial. A 
mera variação de preços de mercado, 
decorrente, por exemplo, de variações 
cambiais, não é suficiente para determinar 
a realização de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, sendo essencial a 
presença de uma das hipóteses previstas

no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 
8.666/1993. Diferença entre os preços 
contratuais reajustados e os de mercado é 
situação previsível, já que dificilmente os 
índices contratuais refletem perfeitamente 
a evolução do mercado.

(Representação, Relator Ministro Raimundo 
Carreiro) Licitação. Pregão. Intenção 
de recurso. Admissibilidade. Mérito. 
Antecipação. A rejeição sumária da intenção 
de recurso no âmbito de pregão eletrônico 
afronta os arts. 2º, § 1º, e 4º, incisos XVIII 
e XX, da Lei nº 10.520/2002, e 44, § 3º, 
do Decreto nº 10.024/2019, uma vez que 
o registro da intenção de recurso deve 
atender aos requisitos de sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e 
motivação, não podendo ter seu mérito 
julgado de antemão.

Acórdão 2.660/2021 Plenário 
(Pedido de Reexame, Relator Ministro 
Benjamin Zymler) Licitação. Proposta. 
Desclassificação. Diligência. Correio 
eletrônico. Documentação. Empresa 
estatal. A ausência de disponibilização, 
à licitante melhor colocada no certame, 
de meios alternativos para novo envio de 
documentação originalmente encaminhada, 
em resposta a diligência, por meio de 
mensagem eletrônica classificada como 
spam pelo servidor de e-mail da entidade 
promotora do certame afronta o art. 31 
da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), 
bem como os princípios da eficiência, da 
economicidade e da seleção da proposta 
mais vantajosa.
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Acórdão 2.822/2021 Plenário 

Acórdão 2.704/2021 Plenário 

(Representação, Relator Ministro-Substituto 
André de Carvalho) Licitação. Registro 
de preços. Adesão à ata de registro de 
preços. Justificativa. Edital de licitação. A 
inserção de cláusula em edital licitatório 
prevendo a possibilidade de adesão a ata de 
registro de preços por órgãos ou entidades 
não participantes do planejamento da 
contratação (“carona”) exige justificativa 
específica, lastreada em estudo técnico 

referente ao objeto licitado e devidamente 
registrada no documento de planejamento 
da contratação (art. 9º, inciso III, do Decreto 
nº 7.892/2013).

(Representação, Relator Ministro-Substituto 
Augusto Sherman) Licitação. Orçamento 
estimativo. Elaboração. Referência. Pesquisa. 
Preço. Economicidade. Empresa estatal. 
A pesquisa de preços para elaboração 
do orçamento estimativo de licitação 
promovida por empresa estatal não deve 
se restringir a cotações realizadas junto 
a potenciais fornecedores, devendo ser 
utilizadas outras fontes como parâmetro, a 
exemplo de contratações similares realizadas 
por outras estatais, a fim de se observar o 
princípio da economicidade e de se evitar 
operações com sobrepreço (art. 31, caput, 
da Lei nº 13.303/2016).

Acórdão 18.587/2021 Primeira
Câmara 
(Tomada de Contas Especial, Relator Ministro 
Vital do Rêgo) Contrato Administrativo. 
Liquidação da despesa. Atestação. Princípio 
da segregação de funções. Os documentos 
apresentados para lastrear a liquidação da 
despesa devem possuir o devido atesto da 
execução dos serviços por pessoa diversa da 
que autorizou o pagamento, em atenção ao 
princípio da segregação de funções.



REsp nº 1.878.051/SP

SLS nº 2.805/MG

O inciso IX do art. 833 do Codex 
Processual determina a impenhorabilidade 
dos "recursos públicos recebidos por 
instituições privadas para aplicação 
compulsória em educação, saúde ou 
assistência social". Cuida-se de hipótese de 
mitigação da tutela executiva, apontando 
o intuito do legislador - em juízo ex ante 
de ponderação e numa perspectiva de 
sociabilidade - de prestigiar os recursos 
públicos com desígnios sociais e, por 
conseguinte, salvaguardar o direito 
coletivo de sujeitos indeterminados 
favorecidos pelos investimentos nas áreas 
de educação, saúde ou assistência social 
(REsp 1.691.882/SP, Rel. Ministro Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 
9 de fevereiro de 2021).

Agravo Interno na Suspensão de Liminar 
e de Sentença. Mecanismo de Realocação 
de Energia. Finalidade de Equacionamento 
do Excesso ou Déficit na Oferta de Energia. 
Comprovação Inequívoca de Violação dos 
Bens Jurídicos Tutelados pela Legislação de 
Regência. Presunção de Legalidade do Ato 
Administrativo da Autoridade Reguladora. 
Impacto Financeiro Negativo em Detrimento 
dos Consumidores. Agravo Provido. 1. O 
deferimento do pedido de suspensão está 
condicionado à cabal demonstração de 
que a manutenção da decisão impugnada 
causa efetiva lesão ao interesse público. 
2. Houve inequívoca de violação dos bens 
jurídicos tutelados pela legislação de 
regência. 4. Presunção de legalidade do 
ato administrativo. 5. Comprovação de que 
a manutenção de usina não operativa no 
sistema MRE causa grave lesão à ordem 
administrativa e à economia pública. Agravo 
interno provido. (AgInt na SLS 2.805/MG, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, 
julgado em 06 de outubro de 2021).

REsp nº 1.729.544/MA
O art. 6º do Decreto nº 20.910/1932 
determina que não exercitado o direito de 
reclamar administrativamente a cobrança 
pelos serviços prestados dentro de um ano 
do término do contrato, tal situação não 
teria o condão de interromper o curso da 
prescrição. (REsp 1729544/MA, 2ª Turma, 
Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 09 
de março de 2021).

Decisões do STJ04
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CC nº 177.437/DF
Conflito Positivo de Competência. Câmara 
de Arbitragem e Jurisdição Estatal Federal. 
Cláusula Compromissória. Art. 58 do Estatuto 
Social da Petrobras. Submissão da União 
a Procedimento Arbitral. Impossibilidade. 
Competência Exclusiva da Jurisdição Estatal. 
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a 
legislação de regência (Leis nºs 13.129/2015 
e 10.303/2001) "não autoriza a utilização e 
a extensão do procedimento arbitral à União 
na condição de acionista controladora da 
Petrobrás, seja em razão da ausência de lei 
autorizativa ou estatutária (arbitrabilidade 
subjetiva), seja em razão do conteúdo do 
pleito indenizatório que subjaz o presente 
conflito de competência na hipótese, o qual 
transcende o objeto indicado na cláusula 
compromissória em análise (arbitrabilidade 
objetiva)" (CC nº 150.131/SP, Segunda 
Seção, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, 
Relator para o Acórdão Ministro Luis Felipe 
Salomão, DJe 11 de fevereiro de 2020).

2. Na espécie, adequam-se ambas as 
premissas que lastrearam o referido aresto 
(subjetiva e objetiva). 3. Conflito conhecido. 
Estabelecida a competência do Juízo 
Federal da 22ª Vara Cível de São Paulo SJ/
SP, revogando-se a liminar anteriormente 
deferida e julgando-se prejudicado o agravo 
interno interposto contra tal decisum. 
(Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20 de 
setembro de 2021).



STJ/julgamento
para 202205

39.

SLS nº 2.988/DF
o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
atendeu a pedido da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) e suspendeu 
decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) que determinou à autarquia 
a alteração do cálculo da Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos 
Hídricos (CFURH) paga aos municípios de 
Pilão Arcado/BA, Tucuruí/PA e Paranaíta/
MT, em razão do alagamento de parte do 
seu território por reservatórios destinados à 
geração de energia elétrica. De acordo com 
o ministro, a manutenção da liminar poderia 
causar lesão à ordem pública e representaria 
indevida intervenção do Judiciário na esfera 
administrativa, alterando critérios técnicos 
cuja definição é de responsabilidade do 
órgão regulador. Após a interposição do 
recurso de Agravo Interno, aguarda-se o 
julgamento deste pela corte especial do 
tribunal.

SLS nº 2.994/PA
O Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Ministro Humberto Martins, proferiu 
decisão monocrática que suspendeu uma 
decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) 
que determinava a desocupação imediata 
de uma área de mais de 10 mil hectares 
utilizada pela Brasil Bio Fuels (BBF) para a 
produção de óleo de palma e biodiesel na 
região de Tomé-Açu, no interior do estado. 
Após a interposição do recurso de Agravo 
Interno, aguarda-se o julgamento deste pela 
corte especial do tribunal. 



Decisões do STF 06

40.

ADI nº 6.482

ADI nº 5.991

ADI nº 5.551

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou 
a constitucionalidade da dispensa das 
concessionárias de serviços de telefonia 
e TV a cabo de contraprestação pelo 
uso de locais públicos para instalação de 
infraestrutura e redes de telecomunicações. 
Segundo a decisão, a matéria se insere no 
âmbito da competência privativa da União 
para legislar sobre telecomunicações e tem 
inequívoco interesse público geral, pois 
busca uniformizar a implantação nacional do 
sistema de telecomunicações e promover 
a democratização do acesso à tecnologia. 
(Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgado em 17 de fevereiro de 2021).

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida 
cautelar indeferida. Direito administrativo. 
Setor ferroviário. Prorrogação antecipada 
dos contratos de concessão. Alegada 
inconstitucionalidade do § 2º do inc. Ii do art. 
6º, dos §§ 1º, 3º, 4º e 5º do art. 25 e do § 2º do 
art. 30 da lei n. 13.448, de 5.6.2017. Ação direta 
julgada improcedente. A imutabilidade do 
objeto da concessão não impede alterações 
no contrato para adequar-se às necessidades 
econômicas e sociais decorrentes das 
condições do serviço público concedido 
e do longo prazo contratual estabelecido, 
observados o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato e os princípios constitucionais 
pertinentes. 6. No investimento cruzado, não 
há alteração do objeto da concessão, mas 
alteração contratual para adequação do ajuste 
às necessidades mutáveis do interesse público. 
Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente. (Rel. Ministra Carmen Lúcia, 
Tribunal Pleno, julgado em 7 de janeiro de 2021).

Ação Direta de Inconstitucionalidade 
objetivando a declaração de 
inconstitucionalidade da Medida Provisória 
nº 727/2016, convertida na Lei nº 
13.334/2016, por meio da qual criou-se o 
Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI) destinado a fortalecimento na interação 
entre Estado e iniciativa privada através da 
celebração de contratos de parceria visando 
execução de empreendimentos públicos 
de infraestrutura e outras medidas de 
desestatização. Em sede de julgamento, 
considerou-se prejudicada a presente ação 
quanto aos artigos 4º, 5º, 7º e 8º, uma vez 
que estes dispositivos foram alterados

que estes dispositivos foram alterados 
quando da conversão da Medida Provisória 
em Lei, e que a edição desta medida se 
justifica pelo quadro de crise econômica 
vivenciado no País e a consequente 
necessidade de fortalecimento nas atividades 
desempenhadas entre Estado e Iniciativa 
Privada. (Rel. Ministra Carmen Lúcia, Tribunal 
Pleno, julgado em 15 de março de 2021). 



da indisponibilidade do interesse público. 
1. Embora a norma do 7º do art. 18 da Lei nº 
9.636/1998 resulte de emenda parlamentar 
que não guardou pertinência temática com a 
Medida Provisória nº 462/2009, não há de ser 
declarada a sua inconstitucionalidade formal, 
pois entrou em vigor antes do advento 
da jurisprudência firmada no julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 5.127. 2. Interpretação conforme à 
Constituição da República do § 7º do art. 18 
da Lei nº 9.636/1998, acrescentado pela Lei 
nº 12.058/2009, para admitir a cessão do 
espaço aéreo sobre bens públicos, do espaço 
físico em águas públicas, das áreas de álveo 
de lagos, dos rios e quaisquer correntes 
d’água, das vazantes e de outros bens do 
domínio da União, contíguos a imóveis da 
União afetados ao regime de aforamento 
ou ocupação, desde que realizada a Estados, 
ao Distrito Federal, aos Municípios ou a 
entidades sem fins lucrativos nas áreas 
de educação, cultura, assistência social ou 
saúde, ou a pessoas físicas ou jurídicas, nesse 
caso demonstrado o interesse público ou 
social ou de aproveitamento econômico 
de interesse nacional. 3. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada parcialmente 
procedente. (Rel. Ministra Carmen Lúcia, 
Tribunal Pleno, julgado em 15 de setembro 
de 2021).

ACO nº 867

ADI nº 4.970

Direito Constitucional e Administrativo. Ação 
Cível Originária. Enquadramento de complexo 
portuário como Terminal de Uso Misto. 1. 
Ação Cível Originária para reconhecimento 
do Porto de Suape como Terminal de Uso 
Misto (atual Terminal de Uso Privado). 2. De 
acordo com o art. 21, XII, f, da Constituição, 
e nos termos das Leis nºs 8.630/1993 e 
10.233/2001, compete à União e à Antaq a 
análise dos requisitos para a reclassificação 
de outorga. Trata-se de juízo eminentemente 
técnico e discricionário. 3. Pedido julgado 
improcedente. (Ministro Roberto Barroso, 
julgado em 26 de agosto de 2021).

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Conversão da Medida Provisória nº 462/2009 
na Lei nº 12.058/2009, pela qual acrescentado o 
§ 7º do art. 18 da Lei nº 9.636/1998. Ausência de 
pertinência temática de emenda parlamentar. 
Lei promulgada antes do julgamento da ADI 
nº 5.127. Inexistência de Inconstitucionalidade 
Formal. Cessão de uso de espaços ambientais 
contíguos a imóveis da união afetados ao 
regime de aforamento ou ocupação. Exigência 
de cumprimento de interesse público ou 
social ou de aproveitamento econômico de 
interesse nacional. Direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Princípio 

Decisões do STF06
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42.

Rcl nº 47.547 AgR

MS nº 35.435

Constitucional e Processual Civil. Agravo 
interno na reclamação. Nulidade por 
ausência de citação da beneficiária da 
decisão reclamada (art. 989, Iii, Cpc). 
Inocorrência. Ausência de Demonstração 
do Prejuízo. Violação ao que decidido 
por esta corte nos julgamentos das 
ADPFS 275, 387, 513 e 556. Aplicação do 
regime de precatórios às sociedades de 
economia mista e às empresas públicas 
prestadoras de serviço público de natureza 
não concorrencial. Recurso de agravo 
desprovido. 1. As razões que poderiam 
ter sido deduzidas na contestação, a fim 
de influir no julgamento da presente 
Reclamação, foram apresentadas neste 
Recurso de Agravo, não havendo qualquer 
prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, 
a regra segundo a qual não haverá 
declaração de nulidade quando não 
demonstrado o efetivo prejuízo causado 
à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A 
Águas e Esgotos do Piauí S.A. (Agespisa) é 
sociedade de economia mista, que exerce 
serviço público essencial sem competição, 
o que atrai a submissão à sistemática de 
execução aplicável à Fazenda Pública. 3. Essa 
linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, 
à conclusão de que, na presente hipótese, 
houve violação às orientações desta Corte, 

Direito Administrativo. Mandado de 
Segurança. Acórdão do Tribunal de Contas 
da União (TCU). Tomadas de contas especiais. 
Investigações relacionadas a fraudes na 
construção da Usina Termonuclear de Angra 
3. Impetrantes signatárias de acordos de 
leniência da Lei nº 12.846/2013 celebrados 
com a Controladoria-Geral da União (CGU), 
com a Advocacia-Geral da União (AGU) ou 
com o Ministério Público Federal (MPF). 
Múltiplas esferas de responsabilização 
administrativa. Necessidade de coordenação 
institucional entre as entidades e 
harmonização das sanções premiais. 
sobreposição dos ilícitos admitidos pelas

fixadas não só na ADPF 275 (de minha 
relatoria, DJe de 27 de junho de 2019) e na 
ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 
25 de outubro de 2017), como também na 
ADPF 556 (Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 
6 de março de 2020) e na ADPF 513 (Rel. 
Ministra Rosa Weber, DJe 6 de outubro de 
2020), no sentido da aplicabilidade do regime 
de precatórios às sociedades de economia 
mista prestadoras de serviço público próprio 
do Estado, em regime não concorrencial. 4. 
Recurso de agravo a que se nega provimento. 
(Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira 
Turma, julgado em 15 de setembro de 2021).

Decisões do STF 06
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a imprecisão de previsões legais sobre a 
extensão dos benefícios da leniência à esfera 
penal e (ii) a pluralidade de metodologias 
de cálculo da reparação dos danos. 3. A 
partir de uma interpretação sistemática da 
Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei 
Anticorrupção, é possível compreender que 
o diploma instituiu verdadeiro regime duplo 
de responsabilização das pessoas jurídicas. 
Dentro desse regime duplo, a prática dos 
chamados atos lesivos à Administração 
Pública definidos no art. 5º da lei pode tanto 
ensejar (i) responsabilidade administrativa, 
que é regulamentada nos Capítulos III e IV 
do diploma, quanto (ii) responsabilidade 
judicial, que é regulamentada no Capítulo 
VI da lei. 4. Quando a celebração do Acordo 
de Leniência Anticorrupção envolver 
simultaneamente a CGU e a AGU, o alcance 
dos benefícios opera tanto sobre o regime 
de responsabilização administrativa, que 
é guardado pela CGU, quanto sobre o 
regime de responsabilização judicial, que 
é guardado pela AGU, na esfera federal. 
3. As impetrantes celebraram acordos de 
leniência com a CGU/AGU e com o MPF que 
continham previsões expressas no sentido

colaboradoras perante a CGU/AGU ou MPF 
com os respectivos objetos de apuração pelo 
TCU em sede de controle externo. Ineficácia 
dos acordos de leniência. Imposição e 
ameaça de sanção de inidoneidade prevista 
no art. 46 da Lei nº 8.443/1992. Violação ao 
princípio constitucional da segurança jurídica. 
Desproporcionalidade. Segurança concedida. 
1. O ordenamento jurídico pátrio assistiu 
a um espraiamento da figura dos acordos 
de Leniência Administrativa, em paralelo 
ao uso de institutos análogos na seara 
criminal. Esse movimento foi influenciado 
pelo esforço internacional de convergência 
na adoção de políticas judiciais e legislativas 
de combate à corrupção. 2. A coexistência 
de múltiplos regimes de leniência requer 
um esforço normativo de alinhamento dos 
incentivos premiais dos sistemas e de criação 
de mecanismos de cooperação entre as 
agências responsáveis pelo enforcement 
das legislações. Dentre os importantes 
fatores de incongruência dos regimes que 
podem comprometer os incentivos dos 
agentes econômicos em colaborar com as 
autoridades públicas no desvendamento de 
ilícios ressaltam-se: (i) a ausência ou 
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ou a atenuação das sanções administrativas 
estabelecidas nos arts. 86 a 88 da Lei nº 
8.666/1993, por consequência, esvaziando 
a força normativa do art. 17 da Lei nº 
12.846/2013. 6. A Lei nº 8.433/1992 prevê 
outros meios menos gravosos para que 
o TCU possa garantir a reparação integral 
do dano ao erário, tais como a decretação 
de indisponibilidade de bens (art. 44, § 
2º) e a aplicação de multa (arts. 57 e 58).
Essas medidas sancionatórias devem 
ser manejadas pela Corte de Contas 
considerando a sua proporcionalidade e 
os impactos sobre os acordos pactuados 
com a Administração Pública. 7. Segurança 
concedida para afastar a possibilidade de o 
TCU declarar a inidoneidade das impetrantes 
pelos fatos abarcados por acordo de 
leniência firmado com a AGU/CGU ou com o 
MPF. (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda 
Turma, julgado em 30 de março de 2021).

de afastar as sanções administrativas da 
Lei Anticorrupção, as sanções previstas 
nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 
nº 8.666/1993 e ainda os efeitos e as 
penalidades previstas na Lei nº 8.429/1992. 
Além disso, os acordos previam a obrigação 
de reparação integral do dano. 4. Diante da 
sobreposição fática entre os ilícitos admitidos 
pelas colaboradoras perante a CGU/AGU e 
o objeto de apuração do controle externo, 
a possibilidade de o TCU impor sanção de 
inidoneidade pelos mesmos fatos que deram 
ensejo à celebração de acordo de leniência 
com a CGU/AGU não é compatível com o 
princípio constitucional da segurança jurídica 
e com a noção de proporcionalidade da 
pena. 5. Apesar de a Lei Anticorrupção (Lei 
nº 12.846/2013) não precluir a incidência 
da Lei nº 8.443/1992, nos casos concretos a 
imposição de inidoneidade pelo TCU poderia 
resultar em ineficácia das cláusulas dos 
acordos de leniência que preveem a isenção



O Ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), determinou 
à União que prorrogue, até 30 de setembro 
de 2022, convênio firmado com o estado 
do Maranhão para a instalação de cisternas 
e sistemas de tecnologia de água, a fim de 
atender comunidades agrícolas. O relator 
deferiu tutela de urgência solicitada pelo 
governo do estado na Ação Cível Originária 
(ACO) nº 3.530.

ADI nº 5.549 ACO nº 3.530

ADI nº 2.946 

“Serviço público. Transporte terrestre. Alteração 
do regime jurídico de outorga da prestação 
regular de serviços de transporte coletivo de 
passageiros desvinculados da exploração de 
infraestrutura, de permissão para autorização. 
Alegada inobservância da exigência 
constitucional de prévia licitação. Lei n° 10.233, 
art. 13, IV e V, 'e'; 14, iii, 'j'. CF/88, arts. 37, 
caput, e XXI; 175, caput.” - Após os pedidos de 
ingresso da ANTT, AMOBITEC e APDA como 
amicus curiae terem sido julgados, aguarda-
se o julgamento do mérito da ação. 

A presente ação, ajuizada pelo Procurador-
Geral da República, tem por objeto o 
artigo 27 da Lei nº 8.987/1995, que versa 
acerca da possibilidade de transferência 
de concessão ou do controle societário da 
concessionária, o qual, sustenta o autor, 
seria inconstitucional, pois formalizaria a 
transferência de concessão e permissão de 
serviço público sem prévia licitação. Após 
os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes 
e Nunes Marques proferirem seus votos, 
o julgamento foi suspenso. Aguarda-se 
a retomada para a prolação dos demais 
votos. (Rel. Ministro Dias Toffoli, Plenário, 
julgado em 09 de dezembro de 2021).

STF/julgamento
para 202207

45.
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6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias - 
Blocos Sul, Norte I e Central.  

IQI 03 - Arrendamento de granéis líquidos 
no Porto de Itaqui/MA – Itaqui, São Luís, 
Maranhão. 

5G - Leilão do espectro de radiofrequências 
para redes de telecomunicações de quinta 
geração.  

IMB05 – Arrendamento de terminal para 
movimentação e armazenagem de granel 
líquido no Porto de Imbituba/SC.  

ITG03 – Arrendamento de terminal para 
armazenagem de granéis minerais sólidos 
no Porto de Itaguaí/RJ.

IQI 12 - Arrendamento de granéis líquidos 
no Porto de Itaqui/MA – Itaqui, São Luís, 
Maranhão. 

Concessão das Rodovias BR-163/230/MT/
PA - Trecho entre Sinop/MT e Miritituba/PA.  

1° Leilão de Concessão de Instalações de 
Transmissão de 2021 (5 lotes). 

Leilão de Energia Existente (LEE) "A-
4"/2021.  

Leilão de Energia Existente (LEE) "A-
5"/2021. 

IQI 11 - Arrendamento de granéis líquidos 
no Porto de Itaqui/MA – Itaqui, São Luís, 
Maranhão. 

IQI 13 - Arrendamento de granéis líquidos 
no Porto de Itaqui/MA – Itaqui, São Luís, 
Maranhão. 

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2021/leilao-de-22-aeroportos-da-6a-rodada
https://portal.ppi.gov.br/iqi-03-arrendamento-de-graneis-liquidos-no-porto-de-itaqui-ma-itaqui-sao-luis-maranhao?acao=exibeficha&versao=
https://portal.ppi.gov.br/5g-leilao-do-espectro-de-radiofrequencias-para-redes-de-telecomunicacoes-de-quinta-geracao
https://portal.ppi.gov.br/imb05-arrendamento-de-terminal-para-movimentacao-e-armazenagem-de-granel-liquido-no-porto-de-imbituba-sc
https://portal.ppi.gov.br/itg03-arrendamento-de-terminal-para-armazenagem-de-graneis-minerais-solidos-no-porto-de-itaguai-rj
https://portal.ppi.gov.br/iqi-12-arrendamento-de-graneis-liquidos-no-porto-de-itaqui-ma-itaqui-sao-luis-maranhao
https://portal.ppi.gov.br/concessao-das-rodovias-br-163-230-mt-pa-trecho-entre-sinop-mt-e-miritituba-pa
https://portal.ppi.gov.br/leilao-de-concessao-de-instalacoes-de-transmissao-n-01-2021
https://portal.ppi.gov.br/leilao-de-energia-existente-lee-a-4-de-2020
https://portal.ppi.gov.br/leilao-de-energia-existente-lee-a-5-de-2020
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/governo-arrecada-r-216-milhoes-na-concessao-de-cinco-areas-portuarias
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/governo-arrecada-r-216-milhoes-na-concessao-de-cinco-areas-portuarias
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47.

Leilão de Suprimento aos Sistemas 
Isolados/2021. 

Leilões de Energia Nova (LEN) "A-4".  
Petróleo e Gás - 17ª Rodada de Licitações 
de Blocos no Regime de Concessão. 

POA01 - Arrendamento de terminal para 
movimentação e armazenagem de granéis 
sólidos vegetais no porto de Porto Alegre/RS.

MCP02 - Arrendamento de terminal no 
Porto de Santana/AP. 

Leilões de Energia Nova (LEN) "A-3". 

Petróleo e Gás Natural - Segunda Rodada 
de Licitações sob o regime de Partilha de 
Produção para os volumes excedentes aos 
contratados no regime de Cessão Onerosa 
nas áreas de Sépia e Atapu. 

Rodovia - BR-116/101/SP/RJ (Dutra) – Rio 
de Janeiro a São Paulo. 

STS08A - Arrendamento de terminal no 
Porto de Santos/SP. 

SSD09 - Arrendamento de terminal para 
armazenagem de carga geral no Porto 
Organizado de Salvador/BA. 

MAC13 - Arrendamento de terminal no 
Porto de Maceió/AL. 

MUC01 - Arrendamento de terminal no 
Porto de Mucuripe/CE.

PEL01 - Arrendamento de terminal para 
carga geral (cavaco e toras de madeira) no 
Porto de Pelotas/RS.  

Leia mais

Leia mais
Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais
Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

https://portal.ppi.gov.br/leilao-suprimento-energia-sistemas-isolados-2021
https://portal.ppi.gov.br/leiloes-de-energia-nova-len-a-4-
https://portal.ppi.gov.br/17-rodada-de-licitacao-de-blocos-para-exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas-natural-no-regime-de-concessao
https://portal.ppi.gov.br/poa01-arredamento-de-terminal-no-porto-de-porto-alegre-rs
https://portal.ppi.gov.br/mcp02-terminal-de-graneis-solidos-no-porto-de-santana-ap
https://portal.ppi.gov.br/leiloes-de-energia-nova-len-a-3-
https://portal.ppi.gov.br/petroleo-e-gas-natural-segunda-rodada-de-licitacoes-sob-o-regime-de-partilha-de-producao-para-os-volumes-excedentes-aos-contratados-no-regime-de-cessao-onerosa-nas-areas-de-sepia-e-atapu
https://portal.ppi.gov.br/rodovia-br-116-rj-sp-trecho-rio-de-janeiro-a-sao-paulo
https://portal.ppi.gov.br/sts08a-arrendamento-de-graneis-liquidos-no-porto-de-santos-sp
https://portal.ppi.gov.br/sdd09-arrendamento-de-terminal-para-armazenagem-de-carga-geral-no-porto-organizado-de-salvador-ba
https://portal.ppi.gov.br/mac13-terminal-de-graneis-vegetais-no-porto-de-maceio-al-
https://portal.ppi.gov.br/muc01-arrendamento-de-terminal-para-movimentacao-de-granel-solido-trigo-em-graos-no-porto-do-mucuripe-ce-
https://portal.ppi.gov.br/pel01-arrendamento-de-terminal-para-carga-geral-cavaco-e-toras-de-madeira-no-porto-de-pelotas-rs
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Projetos previstos 
para 2021, mas que 
não ocorreram09

48.

TERSAB - Arrendamento de Terminal 
Salineiro de Areia Branca/RN. 

2° Leilão de Concessão de Instalações de 
Transmissão de 2021 (5 lotes). 

MAC14 - Arrendamento de terminal para 
carga geral (toras e cavaco de madeira) no 
Porto de Maceió/AL.

MUC59 - Arrendamento de terminal para 
movimentação e armazenagem de granel 
líquido no Porto de Mucuripe/CE. 

Petróleo e Gás Natural - Áreas em Oferta 
Permanente para exploração e produção 
promovida pela ANP - Ciclo 2021.

Iluminação Pública - Campinas/SP. 

Iluminação Pública - Patos de Minas/MG. 
Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

https://portal.ppi.gov.br/tersab-arrendamento-de-terminal-salineiro-de-areia-branca-rn
https://portal.ppi.gov.br/leilao-de-transmissao-de-energia-02-2021
https://portal.ppi.gov.br/-mac14-rental-of-general-cargo-terminal-logs-and-wood-chips-at-the-port-of-maceio-al
https://portal.ppi.gov.br/muc59-arrendamento-de-terminal-para-movimentacao-e-armazenagem-de-granel-liquido-no-porto-de-mucuripe-ce
https://portal.ppi.gov.br/3-rodada-da-oferta-permanente-da-anp
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-campinas
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-patos-de-minas-mg


Projetos constantes 
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Negociações de 
prorrogação de 
concessão em 202110

MRS Logística S.A. - Prorrogação 
antecipada do contrato de concessão.* 

7ª Rodada de Concessões Aeroportuárias 
- Blocos RJ/MG, SP/MS e Norte II (16 
aeroportos).
Previsão de edital: 2022
Previsão de leilão: 3º trimestre de 2022

Armazéns e Imóveis da Conab.
Previsão de edital: 1º trimestre de 2022 
Previsão de leilão: 2º trimestre de 2022

BR-060/153/262/DF/GO/MG (Relicitação). 
Previsão de edital: 2º semestre de 2022 
Previsão de leilão: 2º semestre de 2022

BR-135/316/MA.
Edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 4º trimestre de 2022

* Já aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas pendente de aprovação pelo 
Tribunal de Contas da União.

FCA – Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

49.

https://portal.ppi.gov.br/mrs-logistics-sa
https://portal.ppi.gov.br/7-rodada-de-concessoes-aeroportuarias-blocos-rj-mg-sp-ms-e-norte-ii-16-aeroportos
https://portal.ppi.gov.br/armazens-imoveis-e-mercados-da-conab
https://portal.ppi.gov.br/br-060-153-262-df-go-mg-relicitacao
https://portal.ppi.gov.br/br-135-316-ma
https://portal.ppi.gov.br/fca-ferrovia-centro-atlantica-sa


BR-163/267/MS (Relicitação).
Edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 4º trimestre de 2022

Relicitação do Aeroporto de Viracopos, 
Campinas/SP.
Previsão de edital: 2º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 3º trimestre de 2022

Relicitação do Aeroporto São Gonçalo do 
Amarante/RN (ASGA) em Natal/RN.
Edital: 1º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 1º trimestre de 2022

Esgotamento Sanitário - Volta Redonda/RJ.
Previsão de edital: 1º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022

Iluminação Pública - Ariquemes/RO. 
Previsão de edital: 2º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022

Iluminação Pública - Barreiras/BA. 
Previsão de edital: 2º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022

BR-040/495/MG/RJ (Concer) - Juiz de Fora 
a Rio de Janeiro.
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 4º trimestre de 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais
Leia mais
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50.

Iluminação Pública - Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.
Previsão de edital: 1º semestre de 2022
Previsão de licitação: 1º semestre de 2022

Iluminação Pública - Camaçari/BA.
Edital: 1º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022

Iluminação Pública - Colatina/ES. 
Previsão de edital: 2º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

https://portal.ppi.gov.br/relicitacao-do-contrato-de-concessao-da-br-163-ms
https://portal.ppi.gov.br/relicitacao-do-aeroporto-de-viracopos-campinas-sp
https://portal.ppi.gov.br/relicitacao-do-aeroporto-sao-goncalo-do-amarante-rn-asga-em-natal-rn
https://portal.ppi.gov.br/esgotamento-sanitario-volta-redonda-rj
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-ariquemes-ro
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-barreiras-ba
https://portal.ppi.gov.br/rodovia-br-040-mg-rj-trecho-juiz-de-fora-a-rio-de-janeiro
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-cachoeiro-de-itapemirim
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-camacari
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-colatina-es


Iluminação Pública - Corumbá/MS. 
Previsão de edital: 1º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022

Iluminação Pública - Crato/CE.  
Previsão de edital: 1º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022

Iluminação Pública - Nova Iguaçu/RJ. 
Previsão de edital: 2º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022 

Iluminação Pública - Toledo/PR.  
Previsão de edital: 1º semestre de 2022
Previsão de licitação: 1º semestre de 2022

Iluminação Pública - Valparaíso de Goiás/
GO. 
Previsão de edital: 2º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022

BR-040/DF/GO/MG - Concessão.  
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Precisão de leilão: 4º trimestre de 2022

Ferrovia EF-170 - MT/PA – Ferrogrão. 
Edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 4º trimestre de 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Projetos constantes no 
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Rodovia BR 364/RO/MT - Porto Velho/RO 
a Comodoro/MT. 
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

Rodovia - BR-116/493 RJ/MG (Antiga CRT) - 
Rio de Janeiro a Governador Valadares. 
Edital: 18 de fevereiro de 2022
Previsão de leilão: 20 de maio de 2022

Rodovias Integradas do Paraná – BR-
153/158/163/272/277/369/373/376/476/
PR e estaduais relevantes. 
Previsão de edital: 2º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 3º trimestre de 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-corumba
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-crato-ce
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-nova-iguacu-rj
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-toledo
https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-valparaiso-de-goias-go
https://portal.ppi.gov.br/br-040-df-go-mg-ratificacao-da-qualificacao-ad-referendum
https://portal.ppi.gov.br/ef-170-mt-pa-ferrograo
https://portal.ppi.gov.br/rodovia-br-364-ro-porto-velho-a-comodoro
https://portal.ppi.gov.br/rodovia-br-116-rj-trecho-alem-paraiba-a-br-040
https://portal.ppi.gov.br/estudos-para-concessao-das-rodovias-integradas-do-parana-br-153-158-163-272-277-369-373-376-476-pr-e-estaduais-relevantes


SSD04 - Arrendamento de terminal de 
contêiner e carga geral no Porto de 
Salvador/BA. 
Previsão de edital: 2º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 3º trimestre de 2022

STS10 - Arrendamento de terminal para 
movimentação e armazenagem de cargas 
conteinerizadas no Porto de Santos/SP. 
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

STS11 - Arrendamento de terminal para 
granéis sólidos no Porto de Santos/SP. 
Previsão de edital: 1º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 2º trimestre de 2022

STS53 - Arrendamento de terminal para 
armazenagem de granéis minerais no Porto 
de Santos/SP. 
Previsão de edital: 2º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 3º trimestre de 2022

SUA07 - Arrendamento de terminal para 
granel sólido (açúcar) no Porto de Suape/
PE.
Previsão de edital: 1º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 2º trimestre de 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Projetos constantes 
no PPI para 2022 11
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VDC10 - Terminal de granéis líquidos e 
sólidos no porto de Vila do Conde/PA. 
Previsão de edital: 2º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 3º trimestre de 2022

VDC10A - Arrendamento de terminal 
para granéis líquidos no Porto de Vila do 
Conde/PA. 
Previsão de edital: 2º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 3º trimestre de 2022

Leia mais

Leia mais

Concessão de 7 Terminais Pesqueiros 
Públicos (Aracaju, Belém, Cananéia, 
Manaus, Natal, Santos, Vitória).  
Edital: 12 de janeiro de 2022
Leilão: 11 de março de 2022

Leia mais

https://portal.ppi.gov.br/ssd04-arrendamento-de-terminal-de-conteiner-e-carga-geral-no-porto-de-salvador-ba
https://portal.ppi.gov.br/sts10-arrendamento-de-terminal-para-movimentacao-e-armazenagem-de-cargas-conteinerizadas-no-porto-de-santos-sp
https://portal.ppi.gov.br/sts11-arrendamento-de-terminal-para-graneis-solidos-no-porto-de-santos-sp
https://portal.ppi.gov.br/sts53-arrendamento-de-terminal-para-armazenagem-de-graneis-minerais-no-porto-de-santos-sp
https://portal.ppi.gov.br/sua07-arrendamento-de-terminal-para-granel-solido-acucar-no-porto-de-suape-pe
https://portal.ppi.gov.br/vdc10-terminal-de-graneis-liquidos-e-solidos-no-porto-de-vila-do-conde-pa
https://portal.ppi.gov.br/vdc10a-arrendamento-de-terminal-para-graneis-liquidos-no-porto-de-vila-do-conde-pa
https://portal.ppi.gov.br/concessao-dos-sete-terminais-pesqueiros-publicos


Empresa de Trens Urbanos de Porto 
Alegre S.A. (Trensurb). 
Previsão de edital: agosto de 2022
Previsão de leilão: outubro de 2022

ILH01 - Arrendamento de terminal múltiplo 
uso no Porto de Ilhéus/BA (granéis vegetais, 
sólidos minerais, carga e passageiros). 
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

MAC11 - Arrendamento de terminal no 
Porto de Maceió/AL.  
Previsão de edital: 1º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 2º trimestre de 2022

IQI14 - Terminal de granéis líquidos 
combustíveis do Porto do Itaqui/MA.   
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

MAC12 - Arrendamento de terminal no 
Porto de Maceió/AL. 
Previsão de edital: 1º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 2º trimestre de 2022

MUC03 - Arrendamento de Terminal de 
Granel Sólido do Porto do Mucuripe/CE. 
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Projetos constantes 
no PPI para 202211
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PAR09 - Arrendamento de terminal para 
movimentação e armazenagem de granel 
vegetal no Porto de Paranaguá/PR. 
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

PAR14 - Arrendamento de terminal para 
movimentação e armazenagem de granel 
vegetal no Porto de Paranaguá/PR. 
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

Leia mais

Leia mais

https://portal.ppi.gov.br/empresa-de-trens-urbanos-de-porto-alegre-sa-trensurb
https://portal.ppi.gov.br/ilh01-arrendamento-de-terminal-multiplo-uso-no-porto-de-ilheus-ba-graneis-vegetais-solidos-minerais-carga-e-passageiros
https://portal.ppi.gov.br/mac11-terminal-de-graneis-liquidos-no-porto-de-maceio-al
https://portal.ppi.gov.br/iqi14-terminal-de-graneis-liquidos-combustiveis-do-porto-do-itaqui-ma
https://portal.ppi.gov.br/mac12-terminal-de-graneis-liquidos-no-porto-de-maceio-al
https://portal.ppi.gov.br/muc03-arrendamento-de-terminal-de-granel-solido-do-porto-do-mucuripe-ce
https://portal.ppi.gov.br/par09-arrendamento-de-terminal-para-movimentacao-e-armazenagem-de-granel-vegetal-no-porto-de-paranagua-pr
https://portal.ppi.gov.br/par14-arrendamento-de-terminal-para-movimentacao-e-armazenagem-de-granel-vegetal-no-porto-de-paranagua-pr


PAR32 - Arrendamento de terminal no 
Porto de Paranaguá/PR. 
Edital: 4 de fevereiro de 2022
Leilão: 1º de abril de 2022

PAR50 - Arrendamento de terminal no 
Porto de Paranaguá/PR. 
Previsão de edital: 1º trimestre 2022
Previsão de licitação: 1º trimestre de 2022

Perímetro de Irrigação Baixio do Irecê/
BA - Concessão do direito real de uso 
das etapas 3 a 9 para implantação de 
empreendimento de agricultura irrigada. 
Edital: 20 de outubro de 2021
Leilão: 15 de março 2022

PPP Aeroportos Regionais - Bloco 
Amazonas. 
Previsão de edital: 4º trimestre 2022
Previsão de leilão: 4º trimestre 2022

PPP para Gestão de Rede de Comunicações 
- Comando da Aeronáutica (Comaer). 
Edital: 2021
Previsão de leilão: 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Projetos constantes 
no PPI para 2022 11
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PAR15 - Arrendamento de terminal para 
movimentação e armazenagem de granel 
vegetal no Porto de Paranaguá/PR.
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

Leia mais

RDJ06 - Arrendamento de terminal de 
movimentação e armazenagem de granel 
líquido do Porto do Rio de Janeiro/RJ. 
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

RDJ06A - Arrendamento de terminal de 
movimentação e armazenagem de granel 
líquido do Porto do Rio de Janeiro/RJ.  
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de licitação: 4º trimestre de 2022

Leia mais

Leia mais

Resíduos Sólidos - Bauru/SP.
Previsão de edital: 1º semestre de 2022
Previsão de licitação: 2º semestre de 2022 

Leia mais

https://portal.ppi.gov.br/par-32-terminal-de-carga-geral-no-porto-de-paranagua
https://portal.ppi.gov.br/par-50-terminal-de-graneis-liquidos-no-porto-de-paranagua-pr
https://portal.ppi.gov.br/perimetro-de-irrigacao-baixio-do-irece-ba-estudos-de-alternativas-de-parcerias-para-conclusao-da-implantacao-e-melhoria-da-gestao
https://portal.ppi.gov.br/ppp-aeroportos-regionais-bloco-amazonas
https://portal.ppi.gov.br/ppp-para-gestaode-rede-de-comunicacoes-comando-da-aeronautica-comaer
https://portal.ppi.gov.br/par15-arrendamento-de-terminal-para-movimentacao-e-armazenagem-de-granel-vegetal-no-porto-de-paranagua-pr
https://portal.ppi.gov.br/rdj06-arrendamento-de-terminal-de-movimentacao-e-armazenagem-de-granel-liquido-do-porto-do-rio-de-janeiro-rj
https://portal.ppi.gov.br/rdj06a-arrendamento-de-terminal-de-movimentacao-e-armazenagem-de-granel-liquido-do-porto-do-rio-de-janeiro-rj
https://portal.ppi.gov.br/residuos-solidos-bauru


Resíduos Sólidos - Consórcio Comares.   
Previsão de edital: 1º semestre de 2022
Previsão de leilão: 2º semestre de 2022

Resíduos Sólidos - Consórcio Convale 
(nova licitação). 
Previsão de edital: 1º semestre de 2022
Previsão de licitação: 1º semestre de 2022

Resíduos Sólidos - Teresina/PI. 
Previsão de edital: 1º semestre de 2022
Previsão de licitação: 1º semestre de 2022

Concessão Maracanã.  
Previsão de edital: janeiro de 2022
Previsão de leilão: 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Projetos constantes 
no PPI para 202211
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Negociações de 
prorrogação de 

concessão para 2022 12

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) - 
Prorrogação antecipada do contrato de 
concessão.
Previsão termo aditivo: 4º trimestre 2022

Pequena Central Hidrelétrica - Agro Trafo.

Prorrogação Antecipada do Contrato de 
Concessão da Rumo Malha Sul.
Previsão termo aditivo: 3º trimestre de 2022

https://portal.ppi.gov.br/residuos-solidos-consorcio-comares
https://portal.ppi.gov.br/residuos-solidos-consorcio-convale1
https://portal.ppi.gov.br/residuos-solidos-teresina
https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2021-10/rj-inicia-nova-concessao-do-maracana-com-gestao-de-ate-25-anos
https://portal.ppi.gov.br/fca-ferrovia-centro-atlantica-sa
https://portal.ppi.gov.br/small-hydropower-planta-agro-trafo
https://portal.ppi.gov.br/early-extension-of-rumo-malha-sul-concession-contract


Desestatização - Companhia Docas do 
Espírito Santo (Codesa). 
Edital: 21 de janeiro de 2022
Leilão: 30 de março de 2022

Desestatização do Porto Organizado de 
São Sebastião/SP – Centro, São Sebastião, 
São Paulo. 
Previsão de dital: 3º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 4º trimestre de 2022

Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU).

CBTU-MG. 
Previsão de edital: junho de 2022
Previsão de leilão: julho de 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Dataprev – Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência.  

Leia mais

56.

Casa da Moeda. 

Leia mais

Ceasaminas.

Ceagesp.  

Agência Brasileira de Fundos Garantidores 
e Garantias S.A. (ABGF). 

Empresa Gestora de Ativos S.A. (Emgea). 

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Possíveis 
privatizações 13

https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-companhia-docas-do-espirito-santo-codesa
https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-do-porto-organizado-de-sao-sebastiao-sp-centro-sao-sebastiao-sao-paulo
https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-companhia-brasileira-de-trens-urbanos-cbtu
https://portal.ppi.gov.br/cbtu-mg
https://portal.ppi.gov.br/dataprev-empresa-de-tecnologia-e-informacoes-da-previdencia
https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-casa-da-moeda
https://portal.ppi.gov.br/privatizacao-ceasaminas
https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-da-ceagesp
https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-da-abgf
https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-da-emgea


Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras).  

Venda de participações acionárias da 
Infraero. 

Serviço Federal de Processamento de 
Dados (Serpro). 

Desestatização do Porto Organizado de 
Santos/SP.
Previsão de edital: 4º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 4º trimestre de 2022

Desestatização da Companhia Docas da 
Bahia (Codeba) e dos Portos Organizados 
de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus. 

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Leia mais

Possíveis 
privatizações13
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Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). 

Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A 
(Nuclep).

Leia mais

Leia mais

Correios.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) 
(PL nº 5.877/2019).  

Porto Organizado de Itajaí/SC.  
Previsão de edital: 3º trimestre de 2022
Previsão de leilão: 4º trimestre de 2022

Leia mais

Leia mais

Leia mais

https://portal.ppi.gov.br/estudos-relativos-a-telebras
https://portal.ppi.gov.br/estudos-relativos-a-telebras
https://portal.ppi.gov.br/serpro-servico-federal-de-processamento-de-dados
https://portal.ppi.gov.br/estudos-para-desestatizacao-do-porto-de-santos
https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-da-companhia-docas-da-bahia-codeba-e-dos-portos-organizados-de-salvador-aratu-candeias-e-ilheus
https://portal.ppi.gov.br/ebc-empresa-brasileira-de-comunicacao
https://portal.ppi.gov.br/nuclep-nuclebras-equipamentos-pesados-sa1
https://portal.ppi.gov.br/estudos-relativos-aos-correios
https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-centrais-eletricas-brasileiras-s-a-eletrobras
https://portal.ppi.gov.br/desestatizacao-do-porto-organizado-de-itajai-sc-


Aprovada a modelagem preliminar para a 
concessão das Travessias Litorâneas.

Extensão da Linha 5-Lilás de metrô 
até o Jardim Ângela: serão duas novas 
estações e um terminal de ônibus em 
direção ao extremo sul da capital, além 
do prolongamento de uma avenida com 
ciclovia. O termo de referência para a 
contratação do projeto funcional já foi 
aprovado pela STM.

Governo de São Paulo assina contrato de 
concessão do Caminhos do Mar.

Consórcio Reserva Paulista foi o 
responsável pela oferta vencedora de
R$ 111 milhões por concessão do Zoológico 
e do Jardim Botânico de São Paulo.

Ampliação do complexo de estações Vila 
Prudente do Metrô: expansão das Linhas 
2-Verde e 15-Prata demanda escadas 
rolantes, sanitários, aumento das áreas de 
circulação e criação de espaço comercial. 
A previsão é de que os valores dos 
investimentos cheguem a R$ 54 milhões.

Foi iniciada consulta pública sobre a 
concessão das rodovias RJ-122, RJ-158, 
RJ-160 e RJ-186 (Eixo Noroeste) e RJ-244. 

Criação do Facilita RJ (Plano de 
Concessões de Serviços Públicos e Ativos 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro): 
programa criado pelo Governo do Estado 
do Rio de Janeiro para impulsionar a 
retomada do crescimento econômico e 
oferecer melhores serviços e infraestrutura 
para a população fluminense. Clique aqui 
e saiba mais.

Concorrência Nacional nº 001/2021: 
elaboração de projeto executivo e execução 
de obras de contenção e drenagem na Rua 
Manoel Elias Perroud, no bairro Floresta. 
Atualmente encontra-se em fase de 
julgamento dos recursos contra a decisão 
de habilitação das empresas. 

Tomada de Preços nº 001/2021: 
contratação de empresa especializada para 
elaboração de projeto executivo e execução 
de obras de reforma e revitalização das 
praças Curupaiti, Brejal e Bela vista, no 
município de Paraíba do Sul. – Contrato já 
assinado.

São Paulo: Rio de Janeiro:

Principais projetos 
estaduais previstos 

para 2022 14
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http://www.facilita.rj.gov.br/
http://www.facilita.rj.gov.br/


Concorrência Nacional nº 002/2021:  
contratação de empresa especializada 
para a elaboração de projeto executivo 
e execução de obras de implantação 
de infraestrutura e melhoria viária no 
acesso ao conjunto habitacional Granja 
Disco, no município de Areal. Atualmente 
encontra-se em fase de análise das 
documentações de habilitação.

Tomada de Preços nº 002/2021: 
contratação de empresa especializada em 
gerenciamento de serviços de engenharia, 
na execução das obras de contenção de 
encostas na localidade de Duas Pedras/
Lazareto, em Nova Friburgo. Atualmente 
encontra-se em prazo para apresentação 
de nova documentação, bem como 
interposição de recurso contra as decisões 
de habilitação.

Tomada de Preços nº 003/2021: publicado 
o edital para contratação de empresa 
especializada para elaboração de projeto 
executivo e execução de obras de reforma 
e revitalização das praças Julio Nora, Sacra 
Família e Wagner Medeiros, no município 
de Engenheiro Paulo de Frontin.

Tomada de Preços nº 004/2021: publicado 
o edital para contratação de empresa 
especializada para elaboração de 
projeto executivo e execução de obras 
de reforma e revitalização da ciclovia e 
calçada da Praia do Saco, no bairro do 
Saco, no município de Mangaratiba.

Restauração em Microrrevestimento no 
trecho: acesso BR-101 - Itabuna, com 
extensão total de 1,90 km.

Elaboração de projeto básico para 
adequação e reforço do pavimento 
flexível da área de movimento, do 
balizamento noturno e auxílios à 
navegação, implantação do terminal 
de passageiros padrão e projetos 
complementares do aeroporto de Luís 
Eduardo Magalhães – Bahia (SWNB).

Elaboração de relatórios de vistoria, 
diagnóstico e projeto de engenharia para 
recuperação estrutural da Ponte Real, 
reforço da fundação e contenção dos 
encontros, no município de Santo Amaro.

Pavimentação de acesso ao Museu 
Wanderley Pinho e acesso ao distrito de 
Caboto, no município de Candeias, com 
extensão total de 2,18 km.

Bahia:

Principais projetos 
estaduais previstos 
para 2022 
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Contratação de empresa especializada 
para elaboração de estudos e projetos 
básicos de implantação e de reabilitação 
de rodovias no estado da Bahia e 
apoiar a SEINFRA/SIT na realização 
de vistorias, diagnósticos, estudos 
hidrológicos, estudos geotécnicos, 
sondagens, estudos de tráfego, estudos 
ambientais, levantamentos topográficos, 
revisão, adequação, levantamentos de 
quantitativos e orçamentos, inspeções e 
projetos de obras d’arte especiais.

Construção do Terminal de Passageiros, 
implantação de equipamentos de 
auxílio à navegação aérea e serviços 
complementares do aeroporto de Senhor 
do Bonfim/BA.

Execução dos serviços de restauração 
e manutenção das rodovias abaixo 
discriminadas, seguindo conceito de 
contratos de restauração e manutenção 
de rodovias – Crema.

Seinfra inclui valores de serviços da área 
de gás natural em tabela de custos.

Implantação e pavimentação asfáltica da 
Rodovia MS-357, inclusive obras de arte 
especiais: trecho - Rodovia MS-340 (final 
do trecho urbano de Ribas do Rio Pardo) 
- entre Rodovia MS-338, subtrecho Estaca 
0+0,00 – Estaca 609+2,736, com extensão 
de 12,18 km, no município de Ribas do 
Rio Pardo/MS.

Rodovia BA-460 - Trecho: divisa BA/
TO - entre BA-459 (Placas), extensão 
9,00 km;

Rodovia BA-460 - Trecho: entre BR-
242 - entre BA-459 (Placas), extensão 
45,69 km;

Rodovia BA-459-A - Trecho: entre BA-
460(Placas) - entre BA-454, extensão 
92,59 km;

Rodovia BA-459-B - Trecho: entre BA-
454 - entre BR-242, extensão 64,81 km; e

Rodovia BA-463 - Trecho: São 
Desiderio - entre BR-020 (Roda Velha), 
extensão 125,84 km.

Ceará:

Mato Grosso do Sul:

Principais projetos 
estaduais previstos 

para 2022 14
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Implantação e pavimentação asfáltica da 
Rodovia MS-338: trecho - entrº BR-060 
– entrº MS-357, subtrecho: est. 0,00 – est. 
2.265 + 0,00 (lote 01), com extensão de 
45,30 km, nos municípios de Camapuã e 
Ribas do Rio Pardo/MS.

Execução de obras de infraestrutura 
urbana: pavimentação asfáltica, 
drenagem de águas pluviais e 
restauração funcional do pavimento 
(recapeamento), em diversas ruas, no 
município de Maracaju/MS.

Manutenção e conservação das pontes de 
madeira nas rodovias que fazem parte da 
malha rodoviária não pavimentada da 15ª 
residência regional de Camapuã/MS.

Construção de ponte em concreto 
sobre o Rio Anhandui: com extensão de 
78,00m e largura de 6,00m, coordenadas 
21º33’49.84”S, 53º52’24.80”O, localizada 
na Rodovia Vicinal CG 284, na divisa dos 
municípios de Campo Grande/MS e Nova 
Alvorada do Sul/MS.

Processo de privatização das estatais da 
área de energia vinculadas à Secretaria do 
Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado 
do Rio Grande do Sul:

Rio Grande do Sul:

Companhia Estadual de Distribuição 
de Energia Elétrica (CEEE-D); 

Companhia Estadual de Geração e 
Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-GT);

Companhia de Gás do Estado do Rio 
Grande do Sul (Sulgás); e

Companhia Riograndense de 
Mineração (CRM).

Principais projetos 
estaduais previstos 
para 2022 
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