
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Barreiras abre consulta pública 
e realiza audiência pública para 
concessão dos serviços
de iluminação pública

ENERGIA

ANEEL aprova novo empréstimo 
para as distribuidoras

Confira a edição de abril do Boletim de Infraestrutura & Energia, que traz 
notícias sobre novos editais para Iluminação Pública, resultados dos leilões 
portuários e novos projetos rodoviários, entre outros.
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O Município de Barreiras/BA abriu, em 07 de março de 2022, consulta pública para o aprimoramento dos 
documentos técnicos e jurídicos afetos ao processo licitatório para concessão administrativa da prestação dos 
serviços de iluminação pública. O projeto compreende a modernização, eficientização, expansão, gestão, operação 
e manutenção do Sistema de Iluminação Pública Municipal. As contribuições podem ser submetidas até 07 de abril 
de 2022. Os documentos licitatórios e outras informações sobre o projeto podem ser encontrados aqui.

Realizado o leilão do projeto de PPP de Iluminação Pública de 
Jaboatão dos Guararapes/PE 

Em 16 de março de 2022, na B3, foi realizado o leilão da concessão administrativa dos serviços de iluminação 
pública de Jaboatão dos Guararapes. O consórcio vencedor, formado por Enel X Brasil S.A., MOBIT – Mobilidade 
Iluminação e Tecnologia Ltda. e Selt Engenharia Ltda., apresentou proposta de R$ 495.509,41 para a contraprestação 
mensal, representando um deságio de 54,6% em relação ao limite de R$ 1,095 milhão estabelecido no edital. O êxito 
na conclusão de mais um projeto de PPP de Iluminação Pública é demonstração do aquecimento do setor, com boas 
expectativas para 2022. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Publicado edital para a contratação de PPP de Iluminação 
Pública de Toledo/PR 

Em 09 de março de 2022, foi publicado pela Prefeitura de Toledo o edital de concorrência da concessão administrativa 
para prestação dos serviços de instalação, desenvolvimento, melhoramento, modernização, expansão, eficientização 
energética, operação e manutenção da rede municipal de iluminação. O prazo de concessão é de 13 anos e estima-
se um investimento de R$ 35,3 milhões. As propostas deverão ser entregues na B3, em São Paulo, em 25 de abril de 
2022, entre 9h e 15h. A sessão pública de julgamento ocorrerá em 29 de abril de 2022, às 15h, também na B3. Mais 
informações podem ser encontradas aqui.

Camaçari/BA publica edital para a contratação de PPP
 de Iluminação Pública

A Prefeitura de Camaçari publicou, em 10 de março de 2022, o edital para a contratação de PPP, na modalidade 
de concessão administrativa, para a prestação de serviços de iluminação pública pelo prazo de 13 anos. Os 
documentos e propostas deverão ser entregues em 25 de abril de 2022, entre 9h e 12h, na B3, em São Paulo. A sessão 
pública ocorrerá em 29 de abril de 2022, às 15h, também na B3. O critério de julgamento será o menor valor de 
contraprestação mensal máxima a ser pago pelo Poder Concedente à Concessionária. Os documentos da licitação 
podem ser encontrados aqui.

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, no dia 15 de março de 2022, um novo 
empréstimo ao setor elétrico, que envolverá o montante de até R$ 5,3 bilhões. Autorizado pela Medida Provisória 
nº 1.078/2021 e pelo Decreto nº 10.939/2022, estes recursos serão utilizados para cobrir as medidas adotadas com 
o objetivo de evitar falhas no fornecimento de energia no ano de 2021, quando o Brasil enfrentou período de grave 
escassez hídrica. 

A Medida Provisória editada pelo governo prevê, ainda, um segundo repasse ao setor, que está calculado em R$ 
5,2 bilhões, totalizando um empréstimo de até R$ 10,5 bilhões. Entretanto, o valor ainda não está aprovado pela 
ANEEL e será submetido a consulta pública – cuja data permanece em aberto. Esta parcela cobrirá um percentual 
do custo da compra emergencial de energia, realizada no ano passado.

INFRAESTRUTURA & ENERGIA 
Abr i l  de 2022

Este material não pode ser reproduzido integralmente ou parcialmente
sem consentimento e autorização prévios de TozziniFreire Advogados.

Este boletim é um informativo produzido pela equipe de 
Infraestrutura & Energia de TozziniFreire Advogados

Sócios responsáveis pelo boletim:

www.tozzinifreire.com.br

Jun Makuta

Leonardo Miranda

Ana Carolina Calil
Caio Loureiro

Karin Yamauti Hatanaka

José Augusto Dias de Castro 

Marcelo Zenkner 

PETRÓLEO E GÁS

Aprovada consulta pública para 
capacidade incremental do Gasig 

A   Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou, em 17 de março de 2022, a 
realização de consulta pública do Edital de Chamada Pública para a contratação de capacidade incremental 
de transporte de gás natural no gasoduto Itaboraí-Guapimirim, o denominado Gasig, a ser construído pela 

Nova Transportadora do Sudeste (NTS). O projeto prevê extensão de 11 km e capacidade nominal de 18,2 milhões 
de m³ por dia, interligando o gás natural processado no Gaslub Itaboraí à malha nacional de gasodutos. O período 
de contribuições da consulta pública será de 15 dias entre 25 de março e 08 de abril, sendo que, após, a Chamada 
Pública será conduzida de maneira indireta pela NTS.
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FERROVIAS

Publicado Ato Declaratório do 
Congresso Nacional sobre o fim da MP 
das Ferrovias

PORTOS

Leilão da CODESA completa 
desestatização dos Portos de Vitória e 
Barra do Riacho, primeira desestatização 
portuária do país
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O Congresso Nacional publicou, em 11 de março de 2022, o Ato Declaratório CN nº 5/2022, pelo qual fez saber 
que a Medida Provisória nº 1.065/2021 (“MP das Ferrovias”) teve seu prazo de vigência encerrado em 06 de 
fevereiro de 2022. Confira aqui.

A Companhia de Docas do Espírito Santo (CODESA) foi arrematada em leilão ocorrido em 30 de março de 2022, 
na B3, em São Paulo, pelo Fundo de Investimentos e Participações (FIP) Shelf 119 Multiestratégias, da gestora 
Quadra Capital, que assume a concessão dos Portos de Vitória e Barra do Riacho. O lance vencedor foi de R$ 106 
milhões em outorga inicial, somados ao compromisso de pagar R$ 186 milhões em 25 outorgas anuais, adquirir as 
ações da companhia por R$ 326 milhões e investir R$ 855 milhões ao longo dos 35 anos da concessão. Trata-se do 
primeiro processo de desestatização portuária realizado no país. Mais informações podem ser obtidas aqui e aqui.

RODOVIAS

BR-101/RJ é qualificada 
para relicitação 

O presidente da República qualificou a relicitação do trecho da Rodovia BR-101/RJ para o Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI), por meio do Decreto nº 11.005/2022. O trecho rodoviário é localizado entre a divisa do 
estado do Rio de Janeiro com o estado do Espírito Santo e a Ponte Presidente Costa e Silva, totalizando 320,1 

km de extensão. A solicitação para a entrega da concessão para relicitação foi analisada previamente pela ANTT, pelo 
Ministério da Infraestrutura e pelo Conselho do PPI antes da manifestação de concordância do presidente da República. 
Para mais informações, clique aqui.

Relicitação da rodovia BR-163/MT Leilão para concessão de rodovia 
do Rio Grande do Sul acontecerá 
em abril

E m 10 de março de 2022, a ANTT aprovou a relicitação 
da BR-163/MT, trecho rodoviário essencial para o 
escoamento da safra de grãos do Mato Grosso. A 

concessionária Rota do Oeste, responsável pela administração 
da rodovia, abriu o processo para a devolução da concessão 
em 2014. O processo de relicitação segue para apreciação 
do Conselho de PPI e elaboração de estudo de viabilidade 
estrutural e econômica. Para mais informações, clique aqui.

E stá marcado para 13 de abril de 2022 o leilão para 
concessão do trecho de 271,5 km de rodovia – bloco 
3, do estado do Rio Grande do Sul. Segundo o edital, 

o critério de julgamento das propostas será o de menor tarifa 
de pedágio a ser ofertada pelos proponentes. O investimento 
esperado na concessão é de R$ 3,4 bilhões. Edital e minuta do 
contrato podem ser verificados neste link.

MOBILIDADE URBANA

Prefeitura do Rio de Janeiro abre 
licitação para bilhetagem do 
transporte público 

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou o edital da concorrência para concessão da Bilhetagem Digital do Transporte 
Público do Rio de Janeiro. O contrato terá por objeto a prestação de serviços de organização e operação do 
Sistema de Bilhetagem Digital em todos os sistemas de transporte público coletivo de titularidade do município, 
com valor estimado superior a R$ 1 bilhão e prazo de 12 anos. Os envelopes com os documentos de habilitação e 
propostas deverão ser entregues na sessão pública que ocorrerá em 24 de maio de 2022, às 11h, na Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro. O critério de julgamento será o de maior oferta 
de valor da outorga, observado o mínimo de R$ 5.258.672,41. Outras informações e os documentos do processo 
licitatório podem ser encontrados aqui.

Em 11 de março de 2022, a ANA publicou retificação do Aviso sobre a Abertura de Prazo nº 03/2022 no Diário 
Oficial da União, para informar que as entidades reguladoras infranacionais deveriam, até o dia 31 de março, enviar 
cópia à ANA do processo de avaliação da comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

IMAGEM: NIKOLA MARKELOV

IMAGEM: JARED MURRAY

IMAGEM: CICI HUNG

RESÍDUOS SÓLIDOS

Política estadual de resíduos sólidos 
do Ceará é debatida em audiência 
pública

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA) apresentou, em audiência pública realizada no dia 28 
de março de 2022, as diretrizes da política estadual de resíduos sólidos. Estão previstas, ainda, mais onze audiências 
públicas em vários municípios cearenses, com objetivo de debater o tema das “Políticas Públicas de Gestão de 
Resíduos Sólidos e Consórcios Públicos”. Para saber mais, clique aqui.
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ANTT publica resoluções sobre o transporte ferroviário de produtos 
perigosos e sobre as metas de produção e de segurança no âmbito das 
concessões ferroviárias e sobre o transporte ferroviário de passageiros

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, em 11 de março de 2022, a Resolução 
nº 5.964/2022, que determina a aplicação, ao transporte ferroviário de produtos perigosos, das Instruções 
Complementares do Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (previstas no Anexo 
da Resolução nº 5.947/2021 da ANTT). A ANTT também publicou, em 22 de março de 2022, a Resolução nº 
5.966/2022, que promove alterações sobre o estabelecimento, a revisão e a apuração de metas de produção e das 
metas de segurança no âmbito das concessões ferroviárias.

ANTT publica resolução regulando o transporte ferroviário de passageiros

Em 11 de março de 2022 foi publicada a Resolução nº 5.974/2022, sobre o Transporte Ferroviário de Passageiros. 
A resolução define, dentre outros, regras referentes aos direitos dos usuários, bilhetagem, hipóteses de gratuidade, 
reembolso e atrasos, e autorizações para serviços de transporte com finalidade turística, histórico-cultural e 
comemorativa.

AEROPORTOS 

Relicitação do aeroporto de Viracopos 

Em 08 de março de 2022, a ANAC aprovou as minutas do edital e contrato da concessão para relicitação 
do aeroporto de Viracopos em Campinas e encaminhou os documentos com os respectivos estudos para 
avaliação do Tribunal de Contas da União. O próximo passo será a publicação do edital e a definição da data 

do leilão, que está previsto para o terceiro trimestre de 2022. A nova concessão terá prazo de 30 anos, e são esperados 
investimentos de aproximadamente R$ 4,25 bilhões. Para mais informações, clique aqui.

Autorizada a contratação de estudos e projetos para a
 ampliação do aeroporto de Americana

E m 14 de março de 2022, o Ministério da Infraestrutura autorizou a contratação de estudos a fim de viabilizar 
a ampliação e a reforma do Aeroporto Regional Augusto de Oliveira Salvação, localizado em Americana/
SP. Os investimentos da licitação estão estimados em R$ 740 mil e serão custeados completamente pelo 

Governo Federal, por meio de recursos oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Para mais informações, 
clique aqui.

Licitações dos dois primeiros lotes do Programa de Concessões 
Rodoviárias de Minas Gerais

Em 15 de março de 2022, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais informou que 
postergou as datas para realização do leilão do Lote 1 – Triângulo Mineiro e do Lote 2 – Sul de Minas, para o 
dia 21 de julho de 2022. As concessões somam um total de 1.100 km de extensão, abrangendo 38 municípios. 
Segundo estudos, para os dois lotes, são estimados investimentos na ordem de R$ 4,5 bilhões ao longo de 30 anos 
de concessão. Para mais informações do projeto acesse o link1 e link2.

Audiência Pública para concessão do Arco Rodoviário 
Metropolitano de Fortaleza

Foi realizada audiência pública no dia 11 de março de 2022, para colher contribuições dos players do setor sobre 
a proposta de concessão do Arco Rodoviário Metropolitano de Fortaleza. O trecho rodoviário prevê ligação da 
BR-116, na altura dos municípios de Pacajus e Chorozinho, ao Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. 
A contratação ocorrerá por meio de licitação na modalidade de concorrência pública com outorga mínima de 10 
milhões. Para mais informações, clique aqui.

SANEAMENTO

Encerrado o prazo para entrega 
dos resultados da avaliação da 
comprovação da capacidade 
econômico-financeira dos prestadores 
de serviço

ANEEL define critérios para revisão de cronograma de
 implementação de projetos fotovoltaicos

Em 08 de fevereiro de 2022, a ANEEL aprovou alteração do cronograma de implantação de determinadas usinas 
fotovoltaicas sem, contudo, alterar as datas de início de vigência dos Contratos de Uso ao Sistema de Transmissão 
(CUST) já celebrados pelas centrais. A eficácia da alteração de cronograma está condicionada à comprovação do 
início das obras; comprovação do aporte da garantia de fiel cumprimento – em cenário de transferência de controle 
acionário –; emissão de Licença de Instalação (LI); assinatura dos respetivos contratos de conexão, entre outros. 

Esse voto pode servir como um relevante precedente para futuros pedidos de alteração de cronograma de centrais 
geradoras que estejam, especialmente, sob procedimento de alteração de controle societário.

Derrubados 9 vetos relacionados ao programa da BR do Mar 

O Congresso Nacional, em 17 de março de 2022, derrubou 9 dos 14 vetos do presidente da República ao Projeto de 
Lei nº 4.199/2020, que originou a Lei nº 14.301/2022, responsável por criar o Programa de Estímulo ao Transporte 
por Cabotagem, conhecido como BR do Mar. Um dos principais vetos derrubados foi o referente à recriação 

do Reporto, benefício tributário garantido ao setor portuário e extinto no final de 2021. Além desse, o Congresso também 
derrubou o veto ao dispositivo que tratava do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), que diz 
respeito às regras no cálculo de frete nas navegações. Já na Câmara dos Deputados, foram 377 votos para a derrubada contra 
6 a favor da manutenção dos vetos.

Realizado o leilão de arrendamento
da área PAR32 do Porto de 
Paranaguá (PR)

Áreas no Porto de Santos (SP) 
e no Porto de Suape (PE) são 
arrematadas em leilão

A Portos do Paraná realizou, em 30 de março de 2022, 
o leilão do Terminal PAR32 do Porto de Paranaguá 
(PR), dedicado à movimentação de carga geral, com 

ênfase em açúcar ensacado. O terminal, que soma 6.651 m² 
de área, foi concedido à FTS Participações S/A pelo lance de 
R$ 30 milhões. O contrato terá vigência por dez anos. Mais 
informações sobre o processo podem ser encontradas aqui.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(ANTAQ) e o Ministério da Infraestrutura 
realizaram, em 30 de março de 2022, o leilão 

do Terminal STS11 do Porto de Santos (SP), dedicado à 
movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, 
e do Terminal SUA07 do Porto de Suape (PE), dedicado à 
movimentação e armazenagem de granéis minerais e carga 
geral. A Cofco International Brasil arrematou a STS11, e a 
área SUA07 foi arrematada pelo Consórcio SUA Granéis 
(Agemar Transportes, Loxus e Marlog). Ambos os terminais 
foram concedidos pelo prazo de 25 anos e, juntos, possuem 
estimativa de investimentos de aproximadamente R$ 825 
milhões. Para mais informações, clique aqui.

PL que visa alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias
 não desonera gasolina 

O Projeto de Lei encaminhado, no mês de março, pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, buscando 
a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, para possibilitar a redução de tributos 
incidentes na comercialização no mercado interno e na importação de biodiesel, óleo diesel, gás liquefeito 

de petróleo, gás natural e querosene de aviação, não contemplou, entretanto, a gasolina. Além disso, a proposta 
apresentada também dispensou a desoneração de combustíveis da obrigação de demonstrar ausência de prejuízo 
para o alcance das metas fiscais.

PL visa a inserção de hidrogênio em gasodutos 

O senador Jean Paul Prates (PT/RN) apresentou, na última semana de março, o Projeto de Lei nº 725/2022, 
que visa incluir o hidrogênio como matriz energética brasileira e estabelece metas para a inserção dessa 
fonte nos gasodutos nacionais. O mais novo PL prevê que, até 2032, o percentual mínimo de 5% de 

hidrogênio seja incorporado à rede de gasodutos, sendo 10% o percentual mínimo até 2050. O projeto acrescenta 
o hidrogênio na Lei do Petróleo (nº 9.478/1997) e passa a regulação do combustível à ANP. Vale ainda mencionar 
que 60% deverá ser hidrogênio sustentável, passando para 80% a partir de 2050.

Encerramento da Tomada de Subsídio nº 01/2022 pela ANA

Em 13 de março de 2022, encerrou-se a Tomada de Subsídios que coletava contribuições para a elaboração da 
norma de referência sobre modelos de regulação de tarifas para os segmentos de água e esgoto para contratos 
vigentes. O intuito é que essa Tomada de Subsídios auxilie a elaboração de Análise de Impacto Regulatório, além 
do auxílio na definição de modelagem de regulação tarifária. Para mais informações, clique aqui.

Firmado protocolo de intenções para cooperação técnica no
 estado de São Paulo

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA) celebrou, com a Fundação EZUTE, 
Protocolo de Intenções para cooperação técnica em gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. O acordo foi 
firmado em 23 março de 2022 e tem por objetivo a estruturação de Concessões e Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) no âmbito dos consórcios intermunicipais paulistas. Confira aqui.

INFRA SOCIAL

Consórcio Novo PNI vence concessão 
de Parque Nacional do Iguaçu

FUNDOS 

Chamada Pública para a seleção 
de administrador do Fundo de 
Desenvolvimento da Infraestrutura 
Regional Sustentável

Em leilão realizado na B3 no dia 22 de março de 2022, o Consórcio Novo PNI, formado pelo Grupo Cataratas e a Construcap, 
levou a concessão dos serviços turísticos no Parque Nacional do Iguaçu. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o 
local conta com média de visitação de mais de 2 milhões de turistas por ano, e o projeto é um dos maiores já realizados no 
setor. A concessão prevê investimentos de mais de R$ 500 milhões em novas infraestruturas e outros 3 bilhões na operação 
do parque nos próximos 30 anos – período de duração do contrato. 

O Conselho do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável submeteu à consulta pública, 
entre os dias 14 e 21 de março de 2022, minuta de Edital de Chamada Pública para seleção de Administrador do 
Fundo. O fundo tem por objetivo apoiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e de parcerias 
público-privadas, cobertura de riscos por instrumentos garantidores, dentre outros, e priorizará projetos nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Estado do Rio Grande do Sul realiza 
roadshow para apresentar projeto 
de PPP do Complexo Prisional de 
Erechim

Leilão da concessão dos Parques 
Urbanos – Água Branca, Villa-Lobos 
e Cândido Portinari

O Estado do Rio Grande do Sul realizou, entre os 
dias 22 e 23 de março de 2022, roadshow com 
potenciais investidores nacionais e estrangeiros. 

O projeto abrange a concessão dos serviços de apoio à 
operação, incluindo a construção, equipagem e manutenção 
do Complexo Prisional. TozziniFreire Advogados faz parte 
do consórcio de consultores contratado pelo BNDES 
para auxiliar a estruturação do Projeto piloto de PPP do 
Complexo Prisional de Erechim. 

O leilão da concessão dos Parques da Água Branca, 
Villa-Lobos e Cândido Portinari, localizados no 
município de São Paulo, ocorreu em 31 de março de 

2022, na B3, em São Paulo. O vencedor, com oferta de R$ 62,7 
milhões, foi o Consórcio Novos Parques Urbanos, formado 
por sete empresas, dentre as quais as atuais operadoras do 
Zoológico, Zoo Safári e Jardim Botânico, que será responsável 
pelos serviços de limpeza, vigilância, operação, manutenção e 
exploração econômica dos Parques pelo prazo de 30 anos. O 
concessionário não poderá cobrar ingresso para entrada nos 
parques, mas será permitida a exploração comercial do local 
com locação de imóveis, eventos e arrecadação com quiosques 
de alimentação. Além disso, a nova administração deverá 
seguir planos-diretores e preservar as características históricas 
dos espaços, especialmente no caso do Água Branca. 
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https://barreiras.ba.gov.br/pppiluminacao/
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