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O desafio

Credibilidade do arranjo 
institucional é um ativo que se 

forma no longo prazo:

Requisito do conceito de 
implementabilidade

Transformar um projeto de Governo 
em um instrumento do Estado



Requisitos
 Selecionar Projetos que sejam bancáveis com definição 

precisa dos serviços

 Proceder a adequada avaliação econômica 

 Maximizar as consultas públicas em prol do maior 
intercâmbio de informações visando um processo 
licitatório competitivo

 Buscar o convencimento pelos beneficiários do “value for 
money” de cada projeto

 Não acreditar em contratos blindados. Apostar em 
contratos executáveis.

 Consolidar o Programa através do sucesso das primeiras 
experiências em contratos PPP “puros” 



 Centro de conhecimento PPP (rede, metodologia, etc) – 40 técnicos
 Consolidação e disseminação metodológica
 Coordenação dos trabalhos técnicos
 Guardiã da agenda de eventos – Oferecer visibilidade a todas as 
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O caminho do aprendizado

Licitação

Contratação e desenvolvimento da modelagem

Consultas Públicas / Aperfeiçoamento do Projeto
Desenvolvimento do Contrato

Estudo de bancabilidade / Garantias / Edital
Aprovação pelo Grupo Coordenador

Aprovação do Projeto pelo Conselho Gestor



Passos dados

Revisão das experiências internacionais -Revisão da legislação 
brasileira  - Promulgação de marco legal 

Criação da Unidade PPP – Elaboração de
critérios e metodologias – Início da negociação com BID

Instalação do Conselho Gestor – identificação de setores 
e de projetos-piloto

Status
• Leis aprovadas

• Dezembro de 2003

• Dezembro de 2003

• 1o Quadrimestre 2004   
Preparação para contratação da modelagem dos projetos-piloto 

Finalização das negociações com o BID / FOMIN



Passos – Abril a Dezembro de 2004
Status

• 2o Trimestre
de 2004

• 2o Semestre
de 2004

 Contratação das modelagens da MG-050 e de 3.000 vagas   
     prisionais
Preparação para contratação das modelagens dos Projetos
    de Saneamento e do Centro Administrativo
 Contratação do estudo do arranjo das garantias
 Contratação do manual de operações da rede PPP/MG
 Estruturação da bancabilidade pelo BDMG
 Contratação dos fundamentos do marco regulatório
 Aprovação dos recursos BID / FOMIN

 Contratação das modelagens Saneamento e Centro 
     Administrativo
 Preparação para contratação da modelagem Campus da 
     UEMG
 Finalização das duas primeiras modelagens
 Licitação do primeiro projeto-piloto PPP
 Preparação do portfólio PPP 2005
 Início de monitoria da governança (PUK) 


