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ANTAQ aprova editais das áreas STS14 e STS14A no Porto de Santos (SP)

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) aprovou (07/05) a publicação dos editais de
licitação das áreas STS14 e STS14A, localizadas dentro do Porto de Santos (SP). As duas áreas se destinam à
movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente celulose. Os investimentos previstos são de R$
420 milhões.
O leilão ocorrerá no dia 28/8/2020, na B3 S/A - Brasil, Bolsa/SP. Editais e anexos estão disponíveis nos
sítios eletrônicos do Ministério da Infraestrutura (http://infraestrutura.gov.br) e da ANTAQ
(http://antaq.gov.br).

Aberta Consulta Pública sobre concessão do Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo (PB)

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) abriu Consulta Pública (11/5) sobre o
procedimento de Concessão para Exploração do Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo, na Paraíba. Os
documentos e estudos estão disponíveis em: https://bit.ly/consulta_cabedelo. A concessão do terminal foi
qualificada no PPI por meio do Decreto 10.383, publicado em 28/5 no DOU.
A parceria no TPP de Cabedelo poderá alavancar a economia de uma região com vocação histórica no
setor pesqueiro, devido à sua excelente localização geográfica. Em seu auge, poderá impulsionar a produção de
mais de 12 mil toneladas/ano de pescado. O impacto social é muito positivo: a perspectiva é de aumento de
renda e de qualidade de vida para mais de 1.000 famílias da região, além daquelas que serão beneficiadas
indiretamente.
Esta será a primeira concessão de um TPP no Brasil. A iniciativa já nasceu com o auxílio de parceiros
privados e com o trabalho conjunto das equipes do PPI e do MAPA. Também estão em fase de estruturação as
concessões dos TPPs de Belém e de Manaus, igualmente qualificados no PPI pelo Decreto 10.383/20.
Em 2019, a produção pesqueira nacional foi de aproximadamente 722 mil toneladas. A Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO estima que em 2030 essa produção poderá atingir 20
milhões de toneladas.

Cinco novos projetos de terminais portuários são qualificados no PPI

Por meio do decreto 10.330/20, publicado no DOU em 28/4, foram qualificados no PPI cinco novos
terminais portuários do Ministério da Infraestrutura. Trata-se de importantes projetos localizados nos Portos de
Maceió/AL (MAC10), Santana/AP (MCP02), Paranaguá/PR (PAR50), Vila do Conde/PA (VDC10) e Aratu/BA
(ATU18). No caso dos terminais MAC10 e MCP02, voltados, respectivamente, à movimentação de granéis
líquidos (principalmente ácido sulfúrico) e granéis vegetais sólidos (farelo de soja), os estudos já foram
protocolados para análise do Tribunal de Contas da União (TCU).
As parcerias nesses terminais trarão investimentos, melhorias e ampliação da capacidade portuária
nacional, especialmente na movimentação e armazenamento de granéis líquidos ou sólidos vegetais.
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Estudos de viabilidade dos terminais portuários na Bahia - ATU12 e ATU18 protocolados
no TCU

Foram protocolados junto ao TCU os estudos de viabilidade para a concessão dos terminais portuários
de ATU12 e ATU18 no Porto de Aratu (BA), que fazem parte do portfólio do PPI. A expectativa é de
investimentos da ordem de R$ 450 milhões. Os dois terminais são preparados para granéis sólidos, sobretudo
soja e fertilizantes, sendo importantes para atender às demandas da produção agrícola de Matopiba – região
que abrange áreas dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
ATU12: projeto brownfield de aproximadamente 190 mil m², com expectativa de movimentação média de dois
milhões de toneladas/ano. Estão previstos investimentos de aproximadamente R$ 229,7 milhões. Prazo
contratual: 25 anos.
ATU18: projeto greenfield, com área prevista de 51,6 mil m². Projetado para movimentar 8 milhões de
toneladas/ano ao fim do contrato. Os investimentos previstos nesse terminal são de R$ 120 milhões. Prazo
contratual: 15 anos.

ANTAQ aprova Consulta Pública dos Estudos dos Terminais STS08 e STS08-A no Porto de
Santos

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) aprovou, em reunião de diretoria virtual, a
abertura de Consulta Pública dos estudos para a licitação dos Terminais de Granéis Líquidos e Gasosos (STS08 e
STS08-A) de Alamoa, localizados no Porto de Santos. Trata-se do maior projeto de arrendamento de terminais,
com previsão de investimentos de mais de R$ 1,4 bilhão. Os estudos da área foram qualificados na 11ª Reunião
do Conselho do PPI, por meio da Resolução nº 87, de 19/11/2019.

Estudos de viabilidade para concessão da BR-153/080/414/GO/TO protocolados no TCU

Foram protocolados junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) os estudos de viabilidade para a
concessão do sistema rodoviário das BR-153/080/414/GO/TO, que fazem parte do portfólio do PPI. Estes
estudos inauguram a nova modelagem proposta para as concessões rodoviárias, incorporando diversas
inovações regulatórias que visam o melhor alinhamento de incentivos para a realização dos investimentos e fiel
cumprimento do contrato de concessão.
O sistema rodoviário que conecta Anápolis (GO) a Aliança do Tocantins (TO) tem 850 quilômetros de
extensão e constitui importante eixo logístico, conectando o Meio-Norte e o Sul do país. São esperados R$ 8,5
bilhões de investimentos ao longo dos 30 anos de contrato.
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BR-116/101/SP/RJ (Dutra/Rio-Santos): diálogo do PPI com potenciais investidores

Entre os dias 26 de maio 2 de junho, a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos
conduz, em conjunto com o Ministério da Infraestrutura, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e
a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), realiza rodadas de conversas one-on-one com operadores
rodoviários interessados em participar do leilão do sistema rodoviário BR-116/101/SP/RJ (Dutra/ Rio-Santos).

Estudos de viabilidade para concessão da BR-163/230/MT/PA protocolados no TCU

Foram protocolados no TCU (13/5) os estudos de viabilidade para concessão do sistema rodoviário BR163/230/MT/PA, que faz parte do portfolio do PPI via Ministério da Infraestrutura e Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT). A etapa de fiscalização do TCU antecede a publicação do edital do leilão,
prevista para o 3º trimestre, e a sessão de leilão, prevista para o 4º trimestre deste ano.
O sistema rodoviário de 970 km de extensão conecta Sinop (MT), polo produtor de grãos, ao porto de
Miritituba (PA), consolidando a alternativa de escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste pelo Arco
Norte. Após décadas de expectativas, somente na gestão do Ministério da Infraestrutura do Governo Bolsonaro
foi concluída a pavimentação da rodovia, com impactos imediatos sobre o frete rodoviário dos granéis agrícolas.
Com a concessão da rodovia, a expectativa é de R$ 1,9 bilhão de investimentos em melhorias da via,
com faixas adicionais, vias marginais, alargamentos e acessos, além da manutenção da qualidade e desempenho
da rodovia pelos 10 anos do período da concessão.
O contrato de concessão também prevê serviços aos usuários, como atendimento médico e mecânico e
pontos de parada e descanso para caminhoneiros.

Assinada a prorrogação do contrato de concessão da Malha Paulista

A ANTT, o Ministério da Infraestrutura e a empresa Rumo assinaram em 27/5 o Termo Aditivo com a
prorrogação antecipada do contrato de concessão ferroviária da Malha Paulista. A iniciativa foi qualificada no
PPI em março de 2017. A equipe da SPPI acompanhou todo o andamento, prestando apoio para superar
entraves e colaborando com a divulgação do projeto. Finalmente, em dezembro de 2019, o TCU emitiu
Acórdão favorável à renovação.
O contrato original, que venceria em 2028, foi renovado por mais 30 anos, mediante contrapartidas que
injetarão recursos privados na ampliação da capacidade de transporte e na solução de conflitos urbanos
provocados pela ferrovia. Com a renovação, a União receberá R$ 2,9 bi só em outorgas. Os investimentos a
serem realizados pela concessionária ao longo da concessão somam mais de R$ 6 bi em obras, aquisição de
trilhos, vagões e locomotivas. A expectativa é que a Malha Paulista aumente sua capacidade de transporte dos
atuais 35 para 75 milhões de toneladas. A realização dos investimentos previstos trará cerca de R$ 600 milhões
aos cofres públicos nos próximos seis anos.
O sistema ferroviário da Malha Paulista tem 1.989 quilômetros de extensão entre Santa Fé do Sul/SP, na
divisa com o Mato Grosso do Sul, e o Porto de Santos (SP). Por seus trilhos, são movimentadas cargas de milho,
soja, açúcar, farelo de soja, álcool, derivados de petróleo e contêineres. Além do aumento da capacidade de
transporte, a concessão vai gerar investimentos em 40 municípios do estado de São Paulo e minimizar conflitos
entre ferrovia e zonas urbanas. Ao todo, cerca de 5,3 milhões de pessoas serão beneficiadas com mais
segurança viária.

Voltar ao índice
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Aberta Consulta Pública sobre leilão de transmissão n⁰ 1/2020

Após aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foi autorizada em 14/5 a abertura da
Consulta Pública n⁰ 46/2019 para analisar o edital do leilão de transmissão n⁰ 1/2020, que integra o portfolio do
PPI. Novas instalações de transmissão foram incorporadas ao objeto do certame, que passou de 6 para 15 lotes,
totalizando 59 empreendimentos nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Mais informações podem ser
obtidas em https://bit.ly/aneel_tabela_leiloes.
As perspectivas são bastante promissoras: investimentos de cerca de R$ 10 bilhões e expectativa de
geração de mais de 21 mil empregos diretos. A Consulta Pública, uma das etapas necessárias para viabilizar a
realização do leilão de transmissão previsto para o final de 2020, vai até 29/6. As contribuições dos interessados
deverão ser encaminhadas ao e-mail cp046_2019_fase2@aneel.gov.br.

Leilões de Geração de Energia Existente A-4 e A-5 qualificados no PPI

Os leilões de geração de energia existente A-4 e A-5 foram qualificados no PPI por meio do decreto nº
10.338/20, publicado em 06/05. Realizados com antecedência de 4 e 5 anos do início de suprimento, os leilões
visam recompor os contratos das concessionárias de distribuição provenientes dos Leilões de Energia Nova
realizados em 2005, 2006 e 2007. Neles poderão ser negociados Contratos de Comercialização de Energia
Elétrica do Ambiente Regulado (CCEARs) de 15 anos para os empreendimentos de geração novos ou existentes,
a partir de fonte termelétrica a carvão mineral nacional ou gás natural. Para isso, os empreendimentos precisam
obter habilitação técnica ou declaração de aptidão à inscrição no certame junto à Empresa de Pesquisa
Energética - EPE.

CPPI recomenda qualificar Leilões de Compra de Energia Nova e de Instalações de
Transmissão

Por meio da Resolução nº 108, publicada no DOU em 23/4, o Conselho do PPI recomendou ao governo
federal a qualificação no programa dos leilões de geração de energia nova 'A-4' e 'A-6' e dos leilões de
instalações de transmissão nº 1 e nº 7, todos de 2020. Os leilões de compra de energia elétrica, especialmente
os de novos empreendimentos de geração, são a base para a expansão do sistema elétrico brasileiro.
No Leilão A-4/2020 a minuta de Edital foi objeto da Consulta Pública 002/2020-ANEEL e contempla a
participação de empreendimentos das fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e biomassa. Já o Leilão A6/2020 poderá contar com novas centrais geradoras de fontes hidrelétrica, termelétrica, eólica, solar
fotovoltaica e biomassa.
O critério de seleção em ambos é o menor preço da energia ofertada (em R$/MWh), observada a
estratégia de partição da demanda entre as fontes definidas pelo MME, bem como a oferta relativa de cada
fonte nos leilões. Já os Leilões de Transmissão têm por objeto a concessão de serviço público de energia elétrica
para a construção, operação e manutenção de instalações que farão parte da Rede Básica do Sistema
Interligado Nacional.
O Leilão de Transmissão nº 1/2020, cujo Edital foi submetido à Consulta Pública 046/2019-ANEEL,
contempla 300 km de linhas de transmissão e 2100 MVA de capacidade de transformação. Estimam-se
investimentos da ordem de R$ 2 bilhões, distribuídos nos Estados do RS, MS, SP, CE e AM. Por sua vez, o Leilão
de Transmissão nº 7/2020 tem previsão de contar com 2.500 km de linhas de transmissão e 4.200 MVA de
capacidade de transformação, totalizando investimentos de aproximadamente R$ 8 bilhões.
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Aberta Consulta Pública sobre projetos minerários de Miriri e Bom Jardim

Foi aberta em 29/05 Consulta Pública sobre os leilões para cessão de direitos minerários que compõem
os projetos “Fostato de Miriri” (PB-PE) e “Cobre de Bom Jardim de Goiás” (GO), ativos de titularidade do Serviço
Geológico do Brasil – CPRM, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Ambos os projetos foram qualificados
como empreendimentos de prioridade nacional no PPI pelo Decreto 8.893/2016. As parcerias com agentes
privados viabilizarão geração de empregos e de renda e aumento de investimentos.
O projeto “Cobre de Bom Jardim de Goiás”, no estado de Goiás, corresponde a um depósito de cobre,
cobalto e ouro com área total de 1.000 hectares. Já o projeto “Fosfato de Miriri” tem cerca de 45 km de
extensão, localizando-se em faixa paralela à costa brasileira, ao sul da cidade de João Pessoa (PB), abrangendo
os municípios de Alhandra (PB), Pedra do Fogo (PB) e Goiana (PE). O fosfato é um dos principais insumos para
produção de fertilizantes minerais, sendo amplamente utilizados pelo agronegócio. O mineral é considerado
estratégico porque o Brasil depende largamente da importação desse produto para atender à demanda interna.
Esses dois leilões dão continuidade ao processo de negociação de aproximadamente 30 ativos
minerários da CPRM, iniciado com a licitação do Complexo Polimetálico de Palmeirópolis/TO, ocorrido em
outubro de 2019. O portfólio do PPI contempla ainda os ativos da CPRM denominados “Carvão de Candiota”
(RS) e “Caulim de Rio Capim” (PA), com leilões previstos para 2021.

Projeto de Poço Transparente qualificado no PPI

Por meio do decreto 10.336/20, publicado no DOU em 05/05, foi qualificado no PPI o Projeto de Poço
Transparente em Reservatório de Baixa Permeabilidade de Petróleo e Gás Natural. A iniciativa visa aumentar o
conhecimento geológico, técnico e científico sobre a exploração e produção de petróleo e gás nas bacias
sedimentares terrestres com reservatórios de baixa permeabilidade, enfatizando a segurança operacional e a
preservação do meio ambiente.
O projeto contempla monitoramento completo das operações, desde antes do início da perfuração e
mesmo após o encerramento das atividades. As informações ambientais e os parâmetros de perfuração assim
obtidos serão prontamente divulgados em meio eletrônico. Dessa forma, toda a sociedade terá amplo
conhecimento sobre o processo, podendo opinar sobre a técnica do fraturamento hidráulico em reservatórios
de baixa permeabilidade.
A qualificação no PPI, por iniciativa do MME, objetiva apoiar o licenciamento ambiental bem como
outras medidas necessárias para a implantação desse projeto piloto de prioridade nacional.

17ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios qualificada no PPI

Foi publicado no DOU (6/5) o Decreto nº 10.337/20, que, atendendo à demanda do Ministério de Minas
e Energia (MME), qualificou a 17ª rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás natural sob o
regime de concessão no PPI. Nessa rodada, serão ofertados 96 blocos exploratórios, distribuídos nas bacias
marítimas de Pelotas (50 blocos), Santos (17 blocos), Campos (15 blocos) e Potiguar (14 blocos).
As rodadas de licitações da ANP são o principal meio de acesso das empresas petroleiras a áreas para
atividades de exploração e produção. Elas objetivam ampliar as reservas e a produção brasileira de petróleo e
gás natural, bem como atrair investidores. Dessa forma, intensifica-se a demanda por bens e serviços locais, a
geração de empregos e a distribuição de renda.
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Estado de Alagoas publica edital de licitação dos serviços de água e esgoto

O estado de Alagoas publicou em 29/5 o Edital de licitação da concessão regionalizada dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário da Região Metropolitana da cidade de Maceió, onde residem
cerca de 1,5 milhão de habitantes. A iniciativa, conduzida pelo BNDES, é o primeiro resultado da política de
fomento à parcerias no setor de saneamento básico para universalização dos serviços, que foi qualificada no PPI
e eleita como prioridade nacional em agosto de 2019 pela Presidência da República
A concessão prevê investimentos totais de R$ 2,6 bilhões e pretende transferir para a iniciativa privada
a prestação dos serviços por 35 anos. A modelagem do projeto harmoniza interesses públicos e privados,
conferindo ao parceiro privado a realização dos investimentos, gestão dos serviços e relacionamento com
usuários, mas preservando a captação e tratamento da água com o poder público, mediante a atuação da
Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL. A empresa deve desempenhar também papel relevante na
fiscalização dos serviços prestados pela concessionária, aumentando as chances de sucesso da iniciativa. A
licitação está programada para ser realizada em setembro e constitui um marco da nova abordagem proposta
pelo governo para o setor de saneamento básico e da retomada dos investimentos no contexto pós-Covid-19.

Iluminação pública com FEP-CAIXA: projetos estruturados para Aracaju e Feira de Santana

Em maio, foram entregues os dois primeiros conjuntos completos de estruturação de projetos de
Iluminação Pública apoiados pelo fundo FEP-Caixa, incluindo minutas de contrato e de edital, prontos para
licitar. Trata-se da estruturação da concessão dos serviços de Iluminação Pública das cidades de Aracaju (SE) e
Feira de Santana (BA), o que permitirá a implementação de uma rede de iluminação mais moderna e
econômica, com a utilização de lâmpadas de LED.
Essa conquista foi resultado do trabalho conjunto de equipes do PPI, MDR, GEDEP/CAIXA, IFC e das
consultorias Madrona Advogados e Accenture. Na capital sergipana, prevê-se a substituição de cerca de 50 mil
pontos de luz, e em Feira de Santana, segundo município mais populoso da Bahia, serão 61 mil. A mudança tem
impacto positivo em termos de segurança pública e contribui para reduzir emissões de gases de efeito estufa.
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Concessões no setor de Resíduos Sólidos Urbanos - Chamamento público para seleção de
consórcios

O Governo Federal lançou em 16/04 chamamento público para seleção de consórcios públicos
interessados na estruturação de projetos de concessões no setor de Resíduos Sólidos Urbanos (RUS) de origem
domiciliar - serviços divisíveis. O processo está sendo coordenado pela SPPI/Ministério da Economia e pelo
Ministério do Desenvolvimento Regional e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo
de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP - FEP.
Serão selecionadas propostas que beneficiem consórcios públicos legalmente constituídos, que
atendam até vinte municípios e beneficiem mais de 300 mil habitantes. O apoio prestado pelo FEP contempla o
financiamento dos estudos necessários à realização da parceria e o custeio do assessoramento técnico prestado
pela CAIXA aos municípios, que vai desde os estudos preliminares até a assinatura do contrato de concessão.
O edital e o formulário eletrônico para cadastramento das propostas estão disponíveis em
http://www.concessoes.caixa.gov.br. Os interessados poderão enviar propostas até o dia 17 de julho de 2020.
O resultado da seleção está previsto para ser divulgado até 30 de setembro de 2020.
As propostas selecionadas receberão auxilio técnico e financeiro do Governo Federal para estruturação,
licitação e concessão dos serviços de manejo de RSU. Podem enviar propostas Consórcios Públicos
intermunicipais e os Governos estaduais e do Distrito Federal.

Estudos para estruturar parcerias privadas para o projeto de irrigação do Baixio do Irecê
(BA) são qualificados no PPI

Por meio do Decreto 10.355/20, foram qualificados no PPI os estudos para estruturação do projeto de
irrigação do Baixio de Irecê, perímetro público localizado nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu, na Região
Central da Bahia. Com apoio do MDR e da CODEVASF, os estudos vão examinar alternativas de parceria com a
iniciativa privada visando o aproveitamento do potencial de agricultura irrigada da região, baseada na
fruticultura tropical para os mercados interno e externo.
A iniciativa compreende investimentos para a implantação, operação, manutenção e melhoria da
gestão do perímetro de irrigação. O projeto possui potencial para 48 mil hectares irrigados, sendo objeto dos
estudos as Etapas de 3 a 9.
A região tem potencial de produção de 16 mil toneladas de frutas/ano e 83 mil toneladas de grãos/ano
com a conclusão das etapas 1 e 2 do projeto. O valor bruto de produção anual é estimado em R$ 880
milhões/ano. Prevê-se também a geração de cerca de 120 mil empregos diretos e indiretos com a conclusão das
nove etapas previstas na iniciativa.
Mais informações sobre o projeto estão disponíveis em: https://www.ppi.gov.br/perimetro-deirrigacao-baixio-do-irece-ba-estudos-de-alternativas-de-parcerias-para-conclusao-da-implantacao-e-melhoriada-gestao.
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Consulta Pública: concessão das Florestas Nacionais de Canela e São Francisco de Paula

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou em 27/5 a abertura de
Consulta Pública sobre a concessão das Florestas Nacionais de Canela e de São Francisco de Paula, localizadas
no estado do Rio Grande do Sul. As contribuições poderão ser realizadas diretamente por meio do formulário
eletrônico disponibilizado em https://forms.gle/VTdsLdAy11BAi3hk6 até o dia 11/07. Já as Audiências Públicas
serão realizadas em 25/6 (São Francisco de Paula/RS) e 26/6 (Canela/RS).
As concessões abrangem os serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação
ambiental e à recreação em contato com a natureza. Elas foram incluídas no portfolio do PPI com a publicação
no DOU, em 28/5, do Decreto 10.381/20. O edital e demais documentos relacionados poderão ser acessados no
endereço https://bit.ly/Editais_ICMBio.
As duas Florestas são unidades de conservação e estão localizadas em um polo turístico consolidado
nacionalmente, a Serra Gaúcha, no nordeste do estado do Rio de Grande Sul, que recebe anualmente 2,5
milhões de turistas. As concessões de parques e florestas nacionais visando a prestação de serviços públicos de
apoio à visitação, conservação, proteção e gestão das unidades de conservação contribuem para a revitalização
e manutenção das mesmas, além de incentivar o turismo ecológico e sustentável.

Política de atração de investimentos para o setor de Turismo é qualificada no PPI

A inclusão da política de atração de investimentos privados para o setor de turismo no portfolio do PPI,
oficializada por meio do decreto n° 10.349/20, de 14/5, visa promover a elaboração de estudos destinados à
implementação de novos empreendimentos e ao aproveitamento turístico de ativos culturais e naturais no País
por meio de parcerias.
Os estudos vão buscar alternativas regulatórias para fomentar e promover a realização de
investimentos privados no setor, conferir segurança jurídica e estabelecer prioridade aos investimentos, além
de analisar seus impactos socioeconômicos. O decreto também instituiu um Comitê Interministerial responsável
por acompanhar a elaboração e opinar sobre os estudos, a ser coordenado pela Secretaria do PPI.
O comitê interministerial contará com representantes da Casa Civil, da Secretaria de Governo, do
Ministério da Economia (além da SPPI, a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e
Loteria), do Ministério do Turismo (Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo e Secretaria Nacional de
Integração Interinstitucional) e do Ministério do Meio Ambiente (Secretaria de Ecoturismo). Também serão
convidados a participar representantes da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do
ME, BNDES e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
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Qualificados no PPI projetos de concessão florestal no Amazonas

Por meio do decreto Nº 10.339/20, publicado em 6/5, foram qualificados no PPI os projetos de
concessão florestal das Florestas Nacionais de Humaitá, Iquiri e Gleba Castanho, no Estado do Amazonas.
As concessões são operacionalizadas pelo Serviço Florestal Brasileiro/Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA). Os pagamentos à União pelas concessionárias serão destinados aos estados e
municípios onde se localizam as florestas, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e ao
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
A concessão estimulará o manejo sustentável dos recursos florestais, contribuindo para a maior
preservação das florestas, redução do desmatamento e das queimadas, ampliação da vigilância e
monitoramento e, consequentemente, maior combate às atividades ilegais.

Decreto qualifica Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral no PPI

Foi publicado no DOU (28/4) o decreto 10.331, que qualifica as unidades de conservação do Parque
Nacional de Aparados da Serra e do Parque Nacional da Serra Geral no âmbito do PPI. Os dois parques são
unidades contíguas, localizados entre os municípios de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, e de Praia
Grande, em Santa Catarina. Foram criados para conservar formações características da região.
A concessão dos parques possibilitará sua revitalização e manutenção, além de contribuir para a
conservação ambiental e incentivar o turismo sustentável. O texto na íntegra do decreto está disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10331.htm.
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Empresa Brasil de Comunicação (EBC) qualificada no PPI

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi qualificada no PPI por meio do Decreto 10.354/20,
publicado em 21/5, de modo a possibilitar a realização de estudos e a avaliação de alternativas de parceria com
a iniciativa privada. O objetivo é gerar ganhos de eficiência e resultados para a empresa, com vistas a garantir
sua sustentabilidade econômico-financeira. O BNDES poderá ser contratado para elaborar os estudos de
parcerias, que serão acompanhados por Comitê Interministerial coordenado pela Secretaria Especial do PPI.
Vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República, a EBC é uma empresa pública federal
de capital fechado, criada para prestar serviços de radiodifusão pública. Atualmente, é responsável pela gestão
da TV Brasil, Rádio MEC e Agência Brasil, entre outros. Mais informações sobre o projeto estão disponíveis em:
https://www.ppi.gov.br/ebc-empresa-brasileira-de-comunicação.

CEITEC incluída no Plano Nacional de Desestatização

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o Decreto de inclusão do Centro Nacional de Tecnologia
Eletrônica Avançada S.A (CEITEC) no Programa Nacional de Desestatização - PND. A empresa, do segmento de
semicondutores, foi qualificada no PPI em outubro de 2019. Desde então, tiveram início estudos para avaliação
de alternativas de parceria com a iniciativa privada. Em razão da evolução dos estudos dentro do governo, foi
dado mais esse importante passo na busca de alternativas mais eficientes de parcerias para a empresa pública.
O texto na íntegra do decreto que inclui o CEITEC no PND está disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10297.htm.

Concluída a Consulta Pública sobre o Leilão do 5G

Foi concluída em 17/4 a fase de Consulta Pública sobre o Edital de Licitação de novas faixas de
radiofrequências para serviços de telecomunicações, que permitirá o início da implementação das redes de
quinta geração (5G) no Brasil. A ANATEL recebeu em seu sistema eletrônico 244 contribuições, além de 18
cartas, totalizando 1527 páginas para avaliação da Agência, com sugestões para possíveis aperfeiçoamentos no
Edital. O objetivo é aprimorar a proposta final que propicie suporte para implantação da nova tecnologia 5G
para o país, com todo o seu potencial de transformação digital e novas verticais de oportunidades.
Este será o maior leilão de frequências na história do país, uma vez que o Edital propõe a licitação de
blocos nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz, além das faixas de ondas milimétricas em 26 GHz. O leilão de
espectro de radiofrequências para redes de telecomunicação 5G foi recomendado para qualificação no PPI por
meio da Resolução nº 88, de 19/11/2019.
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Eventos e outros
Relatório de Gestão do PPI 2019 disponível no site

Foi disponibilizado na página do PPI o Relatório de Gestão 2019, que detalha o andamento dos
empreendimentos e demais ações no âmbito do Programa de Parceira de Investimentos (PPI). Acesse aqui o
documento: https://www.ppi.gov.br/gestao-2019

Entrevista da Secretária Especial do PPI ao Infracast

A Secretária Especial do PPI, Martha Seillier, foi entrevistada pelo Infracast, grupo de comunicação
especializado no setor de infraestrutura. Na entrevista, Seillier fala sobre os inéditos desafios trazidos pela
pandemia de COVID-19 e as estratégias do Programa de Parcerias de Investimento para sua superação. A
entrevista está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=t1QNvVLU6DA&feature=youtu.be

Webinar "O Programa de Parcerias de Investimentos no contexto da crise"

A Secretária Especial do PPI, Martha Seillier, foi a convidada especial do webinar "O Programa de
Parcerias de Investimentos no contexto da crise", realizado no dia 5/5 pelo grupo jornalístico JOTA,
especializado na cobertura das instituições públicas brasileiras. Na ocasião, a Secretária esclareceu aspectos
sobre o papel do PPI e sobre a contribuição do Programa para superação dos efeitos da pandemia de COVID-19
sobre a economia e o emprego no Brasil. O conteúdo na íntegra do webinar está disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=M3NfLmYCDJA&t=7s

Webinar “Perspectivas para o Saneamento Básico no Brasil: Por que um novo marco legal?”

Em 20/4, a Secretária Especial do PPI, Martha Seillier, foi a entrevistada da série online “Investimentos
do Setor de Saneamento”, organizado pela Connected Smart Cities (CSC). A organização define-se como uma
plataforma que envolve empresas, entidades e governos visando promover a inovação para a concepção de
cidades mais inteligentes e conectadas, sejam elas pequenas ou megacidades. O webinar está disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=2UH9RnMvGRc

Webinar “Los proyectos del PPI del Gobierno de Brasil. ¿Cambia algo con el COVID-19?”

No dia 21/4, foi realizado webinar “Los proyectos del PPI del Gobierno de Brasil. ¿Cambia algo con el
COVID-19?”, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Espanha (CCBE). Na ocasião, a Assessora Internacional
do PPI, Bertha Gadelha, apresentou a um público de investidores estrangeiros os projetos da carteira do PPI,
bem como a atualização do cronograma e as condições de participação. O webinar está disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=1ucMRWyGHFo&feature=youtu.be
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