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Em 2021: 30 leilões realizados

Terminal Pesqueiro (1)

Cabedelo/PB_________28/jan

Investimentos: R$ 230,1 milhões

Outorga: R$ 192 mil

Mineração (1)

2ª Rodada Disponibilidade de
Áreas da ____________29/mar

Outorga: R$ 174 milhões

Expectativa de Investimentos 

R$ 12,38 bi

Outorgas/Bônus

R$ 3,73 bi
Aeroportos (22)

6ª Rodada de aeroportos
(blocos sul, norte e central)_07/abr

Investimentos: R$ 6,13 bilhões

Outorga: R$ 3,3 bilhões

Ferrovia (1)

Ferrovia de Integração Oeste-
Leste (FIOL) __________08/abr

Investimentos: R$ 5,41 bilhões

Outorga: R$ 32,7 milhões

Portos (5)

4 Terminais em Itaqui/MA (IQI

03,11, 12 e 13)___________09/abr
1 Terminal em Pelotas/RS
(PEL 01)________________09/abr

Investimentos: R$ 612 milhões

Outorga: R$ 216,3 milhões



Leilões do PPI agendados para 2021

29.04.2021
• BR-153/080/414 

(GO/TO)

30.04.2021
• Leilão de Geração de 

Energia (Suprimentos 
de sistemas isolados)

• CEDAE - Distribuição 
de água no Estado do 
Rio de Janeiro 

10.06.2021
• Fosfato - Miriri 

(PB/PE) - CPRM
• Cobre - Bom 

Jardim de 
Goiás(GO) - CPRM

28.05.2021
• Resíduos Sólidos 

Urbanos -
Consórcio 
Convale/MG 

08.07.2021
• BR-163/230 

(MT/PA) 

07.10.2021
• 17ª Rodada de 

Concessão de 
Blocos - ANP

11.06.2021
• 2 Leilões de geração 

de Energia 
Existetente A-4 e A-5

23.06.2021
• 3ª Rodada de 

Disponibilidade - ANM 

25.06.2021
• 2 Leilões de geração 

de Energia Nova A-3 
e A-4

ABR. MAIO JUN. JUL. SET. OUT.

30.09.2021
• Leilão de 

geração de  
Energia Nova 
A-5

30.06.2021
• Leilão de linhas de 

transmissão de 
energia elétrica 



Terminais Portuários (17)

•1 em Santana/AP

•1 em 

Fortaleza/CE

•2 em Vila do 

Conde/PA

•1 em Suape/PE

•1 em Salvador/BA

•1 em Imbituba/SC

•1 em Areia 

Branca/RN

•4 em Maceió/AL

•2 em Santos/SP

•2 em 

Paranaguá/PR

•1 em Itaguaí/RJ

Rodovias (6):

• BR-116/465/101 (SP/RJ) – Dutra

• BR-381/262 (MG/ES)

• BR-116/493 (RJ/MG) - CRT

• Rodovias Integradas do Paraná

• BR-153/080/414 (GO/TO) )- 29/abr

• BR-163/230 (MT/PA) )- 08/jul

Ferrovias (2)

• Ferrogrão • Renovação MRS

Aeroportos (1)

• Relicitação de São Gonçalo do 

Amarante – Natal (RN)

Defesa  e Segurança (2)

• PPP do Comaer

• PPP de Comunicação ente Polícia

Energia Elétrica (8):

• 2 leilões de Instalação de Transmissão 

– 30/jun

• Leilão de Geração de Energia - 30/abr 

(Suprimentos de sistemas isolados)

• 2 Leilões de Energia Existetente A-4 e 

A-5 - 11/jun 

• 3 leilões de Energia Nova A-3, A-4 

(25/jun) e A-5 (30/set)

Terminais Pesqueiros (7)

• Aracajú (SE)

• Santos (SP)

• Cananéia (SP)

•Belém (PA)

•Manaus (AM)

•Natal (RN)

•Vitória (ES)

Parques e Florestas (6)

• Lençóis 

Maranhenses (MA)

• Jericoacoara (CE)

• Iguaçu (PR)

• Canela (RS)

• São Francisco 

de Paula (RS)

• Humaitá (AM)

Óleo e Gás (3)

• 2 Blocos de Excedentes da Cessão 

Onerosa (Sépia e Atapu)

• 17ª Rodada de Concessão de Blocos –
07/out

Desestatização (9)

• Eletrobras

• CEASAMINAS

• NUCLEP

• TRENSURB

• CBTU-MG

• CORREIOS

• ABGF

• EMGEA

• CODESA

Direitos Minerários (8)

• Fosfato - Miriri (PB/PE) - 10/jun

• Cobre - Bom Jardim de Goiás(GO) - 10/jun

• Caulim - Rio Capim (PA) – 15/out

• Diamante – Santo Inácio (BA)

• 3ª Rodada de Disponibilidade  - 23/jun

• 4ª a 6ª Rodadas de Disponibilidade

Desenvolvimento Regional (1)
• Irrigação do Perímetro de Irecê (BA)

Mobilidade Urbana (1)
• Linha 2 do metrô BH

Telecomunicação (1)
• 5G

Obs. Ainda estão previstas as decisões sobre 
o Licenciamento Ambiental (8):

• Licença Prévia do Derrocamento do Pedral do 

Lourenço/PA

• Licença de Instalação da BR-080/MT

• Licença de Instalação do contorno da BR-

158/MT

• Licença Prévia da BR-319/AM/RO

• Licenças Prévias das UHE’s de Castanheira/MT, 

Tabajara/RO e Telêmaco Borba/PR 

• Decisão sobre desbloqueio da BR-135/BA/MG

Leilões/projetos do PPI previstos para 2021

Subnacionais (23)

3 Concessões de Resíduos Sólidos Urbanos:

•Teresina/PI

• Bauru (SP)

• Consórcio Convale/MG -
28/mai

1 Concessão dos serviços de resíduos sólidos urbanos, 

água e esgotamento sanitário

• São Simão (GO)

3 concessões de distribuição de água e esgotamento 

sanitário

•Estado do Amapá

•Porto Alegre (RS)

•Estado do Rio de Janeiro –
30/abr

4 Concessões dos serviços de esgotamento sanitário

•São Gonçalo do 

Amarante (RN)

•Estado do Rio Grande do Sul

• Estado do Ceará

•Crato (CE)

•12 PPP’s de Iluminação Pública:

•Nova Lima/MG

• Cachoeiro do 

Itapemirim (ES)

• Camaçari (BA)

• Corumbá (MS)

• Patos de Minas (MG)

•Curitiba (PR)

•Toledo (PR)

• Barreiras (BA)

• Crato (CE)

• Valparaízo de Goiás 

(GO) 

•Campinas (SP)

•Caruaru (PE)

2021 (103 ativos) / R$ 445,6 bilhões de Investimentos Esperados  / R$ 55 bilhões em leilões já agendados



Leilões do PPI previstos para 2022

Aeroportos (25)

16 aeroportos em 3 blocos - 7ª rodada

• Bloco RJ-MG (5): Santos Dumont/RJ, Jacarepaguá/RJ, 

Uberlândia/MG, Montes Claros/MG e Uberaba/MG

• Bloco SP-MS (5): Congonhas/SP, Campo de Marte/SP, Campo 

Grande/MS, Corumbá/MS e Ponta Porã/MS

• Bloco Norte 2 (6): Belém/PA, Santarém/PA, Marabá/PA, 

Carajás/PA, Altamira/PA e Macapá/AP

8 aeroportos regionais no Amazonas: Parintins, Carauari, Coari, 

Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Lábrea e Maués

1 aeroporto

• Viracopos – Campinas (SP )

Rodovias (7):

• BR-040/495 (MG/RJ) - Concer

• 7200 km de rodovias federais

• BR-158/155 (MT/PA)

• BR-040 (DF/GO/MG) –

relicitação

• BR-135/316 (MA)

• BR-364/MT/RO

• BR-163/MS – relicitação

Portos (8)
• 2 Terminais Portuários em 

Santos/SP

• 1 terminal portuário em 

Fortaleza (CE)

• 3 terminais portuários em 

Paranaguá/PR

• Porto Organizado de Itajaí (SC)

• Porto de São Sebastião (SP)

Ferrovias (3)
• Renovação da ferrovia FCA

• Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – Ferroeste

• Rumo Malha Sul

Abastecimento (1)
• Armazéns e imóveis da CONAB

Desestatização (6)

• Porto Organizado de Santos (SP)

• Portos Organizados de Salvador, 

Aratu-Candeias e Ilhéus (BA)

• Telebrás

• Serpro

• Dataprev

• EBC

Parques e Florestas (4)
• Floresta de Iquiri (AM)

• Floresta de Castanho (AM)

• Parque Nacional de São Joaquim (SC)

• Parque Nacional de Brasília (DF)

Subnacionais (15)
2 PPP de Creches

• Município de Teresina (PI) 

2 PPP de Presídios

• Município de Blumenau (SC)

•Estado de Alagoas (CE)    

•Município de Erechim (RS)

2 PPP de Unidades Socioeducativas

• Estado de Minas Gerais • Estado de Santa Catarina

1 Esgotamento Sanitário: Volta Redonda

1 Resíduos Sólidos: Consórcio Comares/CE

5 Iluminação Pública

• Itanhaém (SP

•Colatina (ES)

•Ariquemes (RO)

•Nova Iguaçu (RJ)

•Araçatuba (SP)

2 Drenagem Urbana

• Porto Alegre (RS) • Teresina (PI)

2022 (85 ativos)

Turismo (4)

• Fazenda Pau D’Alho (SP)

• Fortaleza de Santa Catarina (PB)

• Forte Nossa Senhora dos Remédios– Fernando de 

Noronha (PE)

• Forte Orange (PE)

Direitos Minerários (5)

• 7ª a 9ª Rodadas de Disponibilidade

• Gipsita - Rio Cupari (Pará)

• Calcário – Aveiro (Pará)

Saúde (1)

• Novo Hospital Municipal de Criança e do 

Adolescente de Guarulhos (SP)

Loteria (1)

• Aposta de quota fixa

Desenvolvimento Regional (1)

• PISF

Obs. Ainda está prevista a decisão sobre o 
Licenciamento Ambiental (4):

• Licença Prévia da BR-242/MT(Trecho entre 

Querência e Santiago do Norte)

• Licença Prévia das UHE Formoso/MG

• LI da BR 135/MG (Manga/MG - Itacarambi/MG)

• LI da BR-235/PE



Destaques 
da 16ª 

Reunião do 
CPPI

6

Ferrovias estratégicas: FIOL 2 (trecho Caetité/BA – Barreiras/BA) e FIOL 3 (trecho Barreiras/BA – Figueirópolis/TO) de modo a interligar 

toda a Ferrovia Oeste-Leste à Ferrovia Norte-Sul.

8 arrendamentos Portuários (Portos de Mucuripe/CE, Itaguaí/RJ, Imbituba/SC,  Salvador/BA, Santos/SP e Paranaguá/PR)

Concessão do canal de acesso aquaviário do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina.

Aprovação da modalidade operacional e condições de desestatização das BR-BR-101/116/RJ/SP (Dutra) e BR-262/381/ES/MG.

Concessão/venda de 205 armazéns e imóveis da CONAB.

3 leilões de geração e energia nova com fontes: hídrica, eólica, solar, biomassa, carvão mineral nacional, gás natural e recuperação 
energética a partir de resíduos sólidos urbanos.

3 projetos de concessão de florestas para manejo sustentável nos Estados de Santa Catarina e Paraná.

Empreendimentos turísticos (Museu Marítimo do Brasil)

Aprovação das condições para a desestatização das florestas nacionais para visitação de Canela e São Francisco de Paula.

Recolhimento, guarda e leilão dos veículos apreendidos pela PRF. 

Parcerias no setor de cultura.

Aprovação de condições de desestatização da Ceasaminas.



Ministério 
Setorial

Projeto/Política/Deliberação
Valor (R$) 
milhões

categoria

MINFRA (13)

Ferrovias - Concessão das ferrovias conhecidas como FIOL 2 (trecho Caetité/BA – Barreiras/BA) e FIOL 3

(trecho Barreiras/BA – Figueirópolis/TO)
9.800,00 Concessão

Terminais Portuários - MUC59 – terminal dedicado à movimentação e armazenagem de granéis

líquidos combustíveis no Porto do Mucuripe/CE
119,00 Arrendamento

Terminais Portuários - ITG03 – terminal dedicado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos

minerais no Porto de Itaguaí/RJ
70,00 Arrendamento

Terminais Portuários - IMB05 – terminal dedicado à movimentação e armazenagem de granéis líquidos no

Porto de Imbituba/SC
25,00 Arrendamento

Terminais Portuários - SSD09 - dedicado à movimentação e armazenagem de carga geral e conteinerizada no

Porto de Salvador/BA,
29,00 Arrendamento

Terminais Portuários - STS10 - dedicado à movimentação e armazenagem de cargas conteinerizadas no Porto

de Santos/SP
2.200,00 Arrendamento

Terminais Portuários - PAR15 - dedicado à movimentação e armazenagem de granéis vegetais no Porto de

Paranaguá/PR
590,00 Arrendamento

Terminais Portuários - PAR09 - dedicado à movimentação e armazenagem de granéis vegetais no Porto de

Paranaguá/PR
em estudos Arrendamento

Terminais Portuários – PAR14 - dedicado à movimentação e armazenagem de granéis vegetais no Porto de

Paranaguá/PR
em estudos Arrendamento

Rodovias - Aprovação da modalidade operacional e condições de desestatização da concessão das BR-BR-

101/116/RJ/SP (Dutra) e BR-262/381/ES/MG
- Concessão

Portos - Canal de acesso aquaviário do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina 5.000,00 Concessão



Ministério 
Setorial

Projeto/Política/Deliberação
Valor (R$) 
milhões

categoria

MME (4)

Leilão de Geração de energia nova A-3 de 2021 após leilão Autorização/concessão

Leilão de Geração de energia nova A-4 de 2021 após leilão Autorização/concessão

Leilão de Geração de energia nova A-5 de 2021 após leilão Autorização/concessão

Autorização para Eletrobras - Desestatização

MMA(2)
Aprovação da Resolução 170, de 19/abril/2021 (ad referendum) sobre as condições para a desestatização das 

Florestas Nacionais de Canela e São Francisco de Paula
170,00 Concessão

MJSP (1) Empreendimento de gestão de recolhimento, guarda e leilão dos veículos apreendidos pela PRF - Estudos

MD (1) Concessão do Museu Marítimo do Brasil 78,00 Concessão

MAPA (11)

Concessão Florestal – Floresta Nacional de Três Barras – SC em estudos Concessão

Concessão Florestal – Floresta Nacional de Chapecó– SC em estudos Concessão

Concessão Florestal – Floresta Nacional de Irati - PR em estudos Concessão

Terminal Pesqueiro – inclusão de 7 terminais pesqueiros no PND (Aracaju/SE, Belém/PA, Cananeia/SP, Santos/SP, 

Manaus/AM, Natal/RN e Vitória/ES 
- Concessão

Concessão de 205 armazéns e imóveis da CONAB 712,00 Concessão

MTUR (1) Parcerias no setor de cultura - Política Pública

ME (4)

Autorização para a CODESA equacionar plano de benefícios PORTUS 1 - Desestatização

Alteração da Resolução nº 01 /2016 CPPI - Normativo

Aprovação das condições de desestatização da CEASAMINAS 253,00 Desestatização

Autorização para contratação de solução “turn key” de Data Center - Desestatização

Total R$ 19,0 bilhões



Ministério de Infraestrutura



Ferrovias

EF-334 – Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL II e FIOL III

Características básicas:
– Greenfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 3º tri/2023

– Data prevista para realização do leilão: 4º tri/2023

– Previsão de Investimentos: R$ 9,8 bilhões

– Prazo para exploração: em estudo

Descrição geral:
– Trecho II: Caetité/BA – Barreiras/BA com 485 Km de extensão e aproximadamente 45% de execução física realizada.

– Trecho III: Barreiras/BA – Figueirópolis/BA com 505 km de extensão.



Terminais Portuários

STS10 – Arrendamento de terminal para movimentação e armazenagem de cargas 

conteinerizadas no Porto de Santos/SP

Características básicas:
– Brownfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 4º tri/21

– Data prevista para realização do leilão: 1º tri/22

– Critério do leilão: Maior Valor de Outorga

– Previsão de Investimentos: R$ 2,2 bilhões

– Prazo para exploração: 35 anos

Descrição geral:
– Arrendamento de terminal portuário com área de 463.843 m² dedicado à movimentação de contêiner e carga geral. 

– Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade estática de 47.547 TEU.



Terminais Portuários

MUC59 – Arrendamento de terminal para movimentação e armazenagem de granel líquido 

no Porto de Mucuripe/CE

Características básicas:
– Greenfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 3º tri/21

– Data prevista para realização do leilão: 1º tri/22

– Critério do leilão: Maior Valor de Outorga

– Previsão de Investimentos: R$ 119 milhões

– Prazo para exploração: 15 anos

Descrição geral:
– Arrendamento de terminal portuário com área de 25.628 m² dedicado à movimentação e armazenagem de combustíveis. 

– Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade estática de 51,377 mil m³.



Terminais Portuários

ITG03 – Arrendamento de terminal para armazenagem de granéis minerais sólidos no Porto 

de Itaguaí/RJ

Características básicas:
– Brownfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 2º tri/21

– Data prevista para realização do leilão: 3º tri/21

– Critério do leilão: Maior Valor de Outorga

– Previsão de Investimentos: R$ 70 milhões

– Prazo para exploração: 10 anos

Descrição geral:
– Arrendamento de terminal portuário com área de 22.564 m² dedicado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos. 

– Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade de armazenagem de  30.630t.



Terminais Portuários

IMB05 – Arrendamento de terminal para movimentação e armazenagem de granel líquido 

no Porto de Imbituba/SC

Características básicas:
– Brownfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 3º tri/21

– Data prevista para realização do leilão: 4º tri/21

– Critério do leilão: Maior Valor de Outorga

– Previsão de Investimentos: R$ 25 milhões

– Prazo para exploração: 10 anos

Descrição geral:
– Arrendamento de terminal portuário com área de 7.455 m² dedicado à movimentação e armazenagem de granéis líquidos. 

– Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade estática de 14.973t.



Terminais Portuários

SDD09 – Arrendamento de terminal para armazenagem de carga geral no Porto Organizado 

de Salvador/BA

Características básicas:
– Greenfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 3º tri/21

– Data prevista para realização do leilão: 4º tri/21

– Critério do leilão: Maior Valor de Outorga

– Previsão de Investimentos: R$ 29 milhões

– Prazo para exploração: 10 anos

Descrição geral:
– Arrendamento de terminal portuário com área de 13.340 m² dedicado à movimentação e armazenagem de carga geral. 

– Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade estática de 128.663t/ano.



Terminais Portuários

PAR15 – Arrendamento de terminal para movimentação e armazenagem de granel vegetal 

no Porto de Paranaguá/PR

Características básicas:
– Brownfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 1º tri/22

– Data prevista para realização do leilão: 2º tri/22

– Critério do leilão: Maior Valor de Outorga

– Previsão de Investimentos: R$ 590 milhões

– Prazo para exploração: 35 anos

Descrição geral:
– Arrendamento de terminal portuário com área de 40.603 m² dedicado à movimentação e armazenagem de soja, farelo de soja, 

milho, açúcar, trigo, malte e cevada, principalmente. 

– Há a expectativa que o novo terminal alcance ao final do contrato a capacidade estática de 115 mil t.



Terminais Portuários

PAR09 – Arrendamento de terminal para movimentação e armazenagem de granel vegetal 

no Porto de Paranaguá/PR

Características básicas:
– Brownfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 1º tri/22

– Data prevista para realização do leilão: 2º tri/22

– Critério do leilão: Maior Valor de Outorga

– Previsão de Investimentos: em estudo

– Prazo para exploração: 35 anos

Descrição geral:
– Arrendamento de terminal portuário com área de 34.688 m² dedicado à movimentação e armazenagem de soja, farelo de soja, 

milho, açúcar, trigo, malte e cevada, principalmente. 

– A capacidade estática do terminal ainda está em estudo.



Terminais Portuários

PAR14 – Arrendamento de terminal para movimentação e armazenagem de granel vegetal 

no Porto de Paranaguá/PR

Características básicas:
– Brownfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 1º tri/22

– Data prevista para realização do leilão: 2º tri/22

– Critério do leilão: Maior Valor de Outorga

– Previsão de Investimentos: em estudo

– Prazo para exploração: 35 anos

Descrição geral:
– Arrendamento de terminal portuário com área de 51.789 m² dedicado à movimentação e armazenagem de soja, farelo de soja, 

milho, açúcar, trigo, malte e cevada, principalmente. 

– A capacidade estática do terminal ainda está em estudo. 



Aprovação de condições de desestatização da concessão da BR-101/116/RJ/SP (Nova Dutra).

Condições de desestatização:

– Objeto: desestatização de empreendimento público federal de exploração

de infraestrutura e prestação de serviços rodoviários no âmbito da rodovia

BR-101/116/RJ/SP, nos trechos compreendidos entre Rio de Janeiro/RJ e

Ubatuba/SP e entre São Paulo/SP e Seropédica/RJ;

– Modalidade operacional: concessão comum;

– Modalidade de licitação: leilão, por concorrência internacional;

– Critério do leilão: menor valor de tarifa de pedágio, limitado ao desconto

tarifário máximo permitido estabelecido em edital (15,31%), com o de maior

valor de outorga fixa;

– Valor da tarifa: aquela capaz de zerar o fluxo de caixa de projeto descontado

pelo custo de capital regulatório: R$ 11,67 o pedágio na BR-116 (em

avaliação no TCU);

– Valor mínimo de outorga fixa: não há;

– Prazo do contrato: 30 anos, prorrogável por até 5 anos.

– Investimentos (Capex): R$ 14,5 bilhões

Rodovias

RJ

SP



Aprovação de condições de desestatização da concessão da BR-262/381/ES/MG

Condições de desestatização:

– Objeto: desestatização de empreendimento público federal de exploração de

infraestrutura e prestação de serviços rodoviários no âmbito da rodovia BR-

262/381/ES/MG, nos trechos compreendidos entre Belo Horizonte/MG e

Governador Valadares/MG e entre João Monlevade/MG e Viana/ES;

– Modalidade operacional: concessão comum;

– Modalidade de licitação: leilão, por concorrência internacional;

– Critério do leilão: menor valor de tarifa de pedágio, limitado ao desconto

tarifário máximo permitido estabelecido em edital (15,57%), com o de maior

valor de outorga fixa;

– Valor da tarifa: aquela capaz de zerar o fluxo de caixa de projeto descontado

pelo custo de capital regulatório: R$ 11,96 pista simples e R$ 16,75 pista dupla

(em avaliação no TCU);

– Valor mínimo de outorga fixa: não há;

– Prazo do contrato: 30 anos, prorrogável por até 5 anos.

– Investimentos (Capex): R$ 7,7 bilhões

Rodovias

ES

MG



Canal de Acesso Aquaviário aos Portos de Paranaguá e 
Antonina/PR
Projeto de concessão da Infraestrutura de Acesso Aquaviário aos Portos de Paranaguá e Antonina/PR

Características básicas:
– Brownfield

– Responsável pelos estudos: EPL

– Poder Concedente: M.Infra

– Data prevista para publicação do edital: 4º tri/22

– Data prevista para realização do leilão: 1º tri/23

– Critério do leilão: em estudo

– Previsão de Investimentos: R$ 5 bilhões 

– Prazo para exploração: 35 anos

Descrição geral:
– Dentre os investimentos previstos para o concessionário encontram-se o desenvolvimento e execução de projeto de dragagem 

na poligonal do complexo portuário de Paranaguá e Antonina/PR.



Ministério de Minas e Energia



Leilões de Energia Nova (LEN) "A-3" e "A-4", de 2021



Leilões de Energia Nova (LEN) "A-5", de 2021



� Objetivo: dar maior clareza às atribuições e responsabilidades da Eletrobras e do

BNDES na condução da capitalização.

� Objeto: estabelece atribuições à Eletrobras, para execução de ações necessárias à

emissão e oferta pública de ações, etapa final do processo de capitalização da estatal:

Eletrobras - Governança da desestatização

� promover articulação e atendimento às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

� preparar documentação para apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) e dos demais órgãos de

fiscalização e controle;

� contratar os serviços técnicos especializados necessários à realização da emissão e oferta pública de

ações; e

� adotar as demais medidas necessárias à implementação da desestatização.

� O BNDES permanece com a atribuição de execução e acompanhamento do processo de capitalização até o

seu encerramento, devendo prestar apoio à Eletrobras.

� O processo de capitalização deverá adotar as normas e as práticas aplicadas ao mercado de valores

mobiliários.



Ministério do Meio Ambiente



Aprovação Resolução de Modalidade e Condições Aplicáveis 
Aprovação da Resolução nº 170/2021, ad referendum do CPPI, referente à modalidade e condições aplicáveis à

desestatização das Florestas Nacionais de Canela/RS e de São Francisco de Paula/RS

• Modalidade: Concessão Comum, para os dois projetos;

• Objeto: Apoio à revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão de áreas de uso público das Flonas de Canela e de

São Francisco de Paula, ambas no Estado do Rio Grande do Sul;

• Investimentos esperados (capex+opex): R$ 170 milhões

• Condições aplicáveis à licitação (para ambos os casos):

• Será realizada na modalidade de concorrência;

• O critério de julgamento será a maior outorga fixa;

• O valor mínimo de outorga será de:

• a) R$ 449.966,00, referente à FLONA de Canela; e

• b) R$ 289.461,00, referente à FLONA de São Francisco de Paula.

• O prazo do contrato de concessão será de trinta anos.

Canela (RS)

São Francisco de Paula (RS)



Ministério da Justiça e Segurança 
Pública
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Empreendimento de gestão de recolhimento, guarda e leilão 
dos veículos apreendidos pela PRF

Características básicas:

� A PRF recolheu 202.025 veículos em 2019, um

acréscimo de cerca de 30% em relação ao ano

anterior.

� Em meados 2020, havia um total de 88.647
veículos nos pátios sob guarda e responsabilidade

da PRF.

� Complexidade no processo de leilão não

acompanha a velocidade dos recolhimentos

gerando um passivo de veículos nos pátios.

� Pátios são fonte de vandalismo e vetores
patógenos como Zika, dengue e chikungunya.

Gestão de Pátios da Polícia Rodoviária Federal: Estudo de alternativas de investimento para a concessão dos serviços
de Gestão de Pátios, recolhimento, guarda e leilão de veículos apreendidos nas rodovias federais.



Ministério da Defesa



Projeto do Museu Marítimo do Brasil
Rio de Janeiro/RJ

Escopo do 

projeto:

- Realização de estudos para a execução do

projeto de construção e manutenção do Museu,

por meio de parcerias com a iniciativa privada.

Fases do 

projeto
(com cronograma e 

valores envolvidos):

- 1. Desenvolvimento dos Estudos para Implementação do Museu (2020-2021): no valor de

R$ 2,3 milhões – Iniciada (recursos do PRONAC);

- 2. Desenvolvimento do Projeto Técnico para implementação do Museu (2021-2022): no valor

estimado de R$ 4,7 milhões - Não iniciada;

- 3. Implementação do Museu (2023-2025): no valor estimado de R$ 78,0 milhões - Não iniciada.

Objeto da 

qualificação:

- Ativos do Espaço Cultural da Marinha:

- Museu Marítimo/

- Demais ativos já existentes: Navio-museu Bauru, Submarino-museu Riachuelo, Nau dos 

Descobrimentos, Helicóptero-museu Sea King, Carro de Combate Cascavel, Avião caça 

Skyhawk;

- Espaço para a exploração de novos negócios (cafeterias, restaurantes, lojas de souvenir 

etc).



Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento



Concessão de Florestas
Qualificação das Florestas Nacionais de Chapecó (SC), Três Barras (SC)

e Irati (PR).

• Estudos contratados pelo SFB/MAPA junto ao BNDES em

andamento (Bloco 1 – Flona Sul).

• Os pagamentos à União pelas concessionárias são destinados

aos estados e municípios onde se localizam as florestas, ao

Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e ao ICMBio.

• Oportunidades socioambientais duráveis.

• Sistema informatizado de gestão de contratos de concessão.

• Manuais de procedimentos para o manejo sustentável.

• Aumento da biodiversidade da floresta, por meio da

substituição das espécies exóticas por nativas.

• Envolvimento da população por meio de uso múltiplo da

floresta e promoção de atividades de educação ambiental.

O Brasil tem a maior 
floresta tropical e a 2ª 
maior área florestal 
do mundo!!!

Maior preservação das florestas, 
menos desmatamento, menos 
queimadas, mais monitoramento 
e maior combate a atividades 
ilegais!

Irati

Três Barras

Chapecó



A Floresta Nacional de Três Barras – SC

A Floresta Nacional de Três Barras (SC) é uma Unidade de Conservação de Uso Público Federal, criada em 1968,

com uma área de 4.835,3 ha, localizada no Planalto Norte Catarinense e Gerida pelo ICMBIO.

Possui áreas destinadas ao uso múltiplo sustentável dos recursos florestais como a Zona de Manejo Florestal de

Pinus, com área de 1.541,46 ha, e a de Zona de Manejo florestal de Araucária, com área de 1.282,35 ha.

A Floresta Nacional de Chapecó – SC

Implantada em 1962 pelo Instituto Nacional do Pinho com o nome de Parque Florestal João Goulart. Passou a

se chamar Floresta Nacional de Chapecó em de 1968. Atualmente é gerida pelo ICMBIO, com área aproximada

de 1.604,35 ha divididos em 3 Glebas. Localizada no oeste catarinense, nos municípios de Gatambu e Chapecó.

A Floresta Nacional de Irati - PR

A Floresta Nacional de Irati, criada em 25 de outubro de 1968, é uma unidade de conservação federal gerida

pelo ICMBio, com área aproximada de 3.802 ha. Localiza-se nos municípios de Fernando Pinheiro e Teixeira

Soares, na região sul do estado do Paraná.



Terminais Pesqueiros Terminal Pesqueiro 

de Manaus (AM)

Terminal Pesqueiro 

de Belém (PA)

Terminal Pesqueiro Público (TPP) é a estrutura física

necessária para as atividades de movimentação e

armazenagem de pescado, entreposto de

comercialização, beneficiamento e apoio à navegação

de embarcações.

A operacionalização dos TPPs é de fundamental

importância para a disponibilização de ambiente

fitossanitário adequado, e, portanto, para o

desenvolvimento da indústria do pescado.

Os 7 TPPs que estão na carteira
do PPI estão com estudos de
viabilidade concluídos e serão
agora incluídos no PND.
Expectativa de realização dos
leilões ainda em 2021.

Terminal Pesqueiro 

de Aracaju (SE)

Terminal Pesqueiro 

de Natal (RN)

Terminal Pesqueiro 

de Vitória (ES)

Terminais Pesqueiros de 

Santos e Cananeia  (SP)



Armazéns, Imóveis e Mercados da Conab
Características básicas:

– 205 ativos (brownfield)

– Responsável pelos estudos: A definir

– Poder Concedente: CONAB

– Previsão de Investimentos: R$ 712 milhões

Descrição geral:
– 180 armazéns (do tipo convencional e granel)

– 25 imóveis

Cronograma:

Projeto Conclusão dos Estudos Leilão
Armazéns 4º tri/ 2021 3º tri/2022

Imóveis 4º tri/2021 3º tri/2022



Ministério do Turismo



• A qualificação no PPI da política de atração de investimentos privados para o setor de cultura tem por

objetivo buscar novos modelos de gestão para os equipamentos culturais públicos e estabelecer uma

política de atração de parceiros privados para a atração de investimentos;

• As restrições de cunho orçamentário indicam a necessidade da busca por soluções que envolvam a

participação do setor privado na gestão dos equipamentos culturais da União;

• Este é um movimento que está em consonância com as práticas internacionais, que já adotam fontes

híbridas de financiamento, combinando contribuições públicas e privadas, e reduzindo a dependência

dos orçamentos públicos, sujeitos a contingenciamentos pelos governos;

• A qualificação da política possibilitará a realização de estudos

que possam indicar os melhores meios para a gestão dos

equipamentos culturais públicos;

Qualificação da política de atração de investimentos privados para o setor de cultura

Teatro DulcinaTeatro Dulcina



Qualificação da política de atração de investimentos privados para o setor de cultura

Museus sob Administração do IBRAM aptos para estudo

Equipamentos FUNARTE aptos para estudo



Ministério da Economia



CEASAMINAS: Aprovação das condições para desestatiz ação

45 Mil Usuários Diretos

13 Milhões de Usuários Indiretos

2,4 Milhões de Ton Comercializadas

1,9 Milhões em Contagem 

3,5 Mil Produtores Rurais Ativos

760 Empresas Estabelecidas

53 Mil Pessoas transitando ao dia

Visão Geral

R$ 50 MM de Receita Bruta (média 4 anos)

800 Permissionários

225 Funcionários Ativos

MINAS GERAIS 

Contagem

Gov. Valadares

Caratinga

Barbacena

Juiz de Fora
Maria da Fé

Patrocínio

Uberlândia

Uberaba

R$ 5 BILHÕES TRANSACIONADOS POR ANO



CEASAMINAS

Concessão Uso MLP

Gestão do MLP, de propriedade do Estado de Minas, por meio de 
Concessão de Uso

Alienação dos Terrenos no mesmo momento das Ações

Modelo Recomendado

Modalidade Operacional : Alienação da Companhia e Alienação das Áreas Não-Operacionais Líquidas



CEASAMINAS
SISTEMÁTICA LEILÃO

� Critério de Seleção: maior valor de alienação das ações

e dos ativos imobiliários

� Modalidade de licitação: sessão pública, envelopes

fechados e previsão de ofertas de lances em viva-voz

� Valores Mínimos:

� R$ 161,6 milhões (Ativos imobiliários)

� R$ 91.6 milhões (Companhia)

� R$ 253,3 milhões (Companhia + Ativos 

Imobiliários)

� Processo feito com 3 propostas simultâneas

� Abertura das Propostas e Escolha do Caminho

� Verificação da Necessidade de viva-voz

Caminho 1 Caminho 2



CEASAMINAS

Forma de pagamento : previamente à assinatura do Contrato de Concessão

Oferta aos empregados/aposentados : até 10% das ações da União; direito de preferência no aumento de capital mínimo
obrigatório; recompra após 3 anos com saldo corrigido pela SELIC

Direitos do Minoritário : tag along para venda das ações nas mesmas condições da União

Passivos identificados durante a Due Diligence (Previdenciário, Jurídico, etc.) serão assumidos pelo comprador

Aportes adicionais: Fluxo de Caixa positivo próximos anos, sem necessidade de aportes financeiros pela União.

Características da Alienação - Destaques

Ativo de propriedade do Estado de Minas Gerais e atualmente operado pela Ceasa Minas

Há interesse do Estado de Minas Gerais em dar continuidade à referida atividade, hoje administrada pela Ceasa Minas

Conforme autorizado pelo Estado de Minas Gerais, os MLPs poderão ser objeto de concessão de uso a fim de que se
proceda à licitação da concessão de uso em conjunto com a desestatização da Ceasa Minas.

Características da Concessão dos Mercados Livres do s Produtores - MLPs - Destaques



CEASAMINAS

PRÓXIMOS PASSOS: Cronograma tentativa

Publicação Edital
Outubro 2021

Conclusão dos Estudos
Março 2021

Deliberação CDEP/BNDES
Abril 2021

Deliberação
Governança CPPI

Abril 2021 

Apresentação Extrato TCU
Abril 2021

Elaboração Minutas Editais
Maio 2021

Abertura Data Room
Junho 2021

Audiência Pública
Junho 2021

Realização Roadshows
Julho 2021

Sessão do Leilão
Novembro 2021

Envio Documentos TCU: Abril e Maio de 2021



Vendas de ações/debêntures da União (FND) – 2020 e 2021

Ativo Data Extensão Título Qtde. Valor (R$)
ENERGISA 25 a 26/nov/20 Total ON 6.700 90.115                          
ENERGISA 22 a 23/dez/20 Total PN 19.655 159.657                        
ENERGISA 23/dez/20 Total UNIT 117.215 5.823.305                     
SANTANDER 29/dez/20 Total ON 1.564 34.647                          
SANTANDER 29/dez/20 Total PN 3.353 80.135                          
ENGIE BRASIL   26/nov a 11/dez/20 Total ON 2.872.750 111.501.269                  
COELCE 25/nov/20 Total ON 643 38.719                          
ITAU UNIBANCO 25/nov/20 Total ON 32.277 847.120                        
ITAU UNIBANCO 25/nov/20 Total PN 26.566 770.780                        
CPFL ENERGIA 23/nov/20 Total ON 211 6.387                            
TIM 18/nov/20 Total ON 175.560 2.424.714                     
COPEL 10/nov/20 Total PNB 6 414                               
ULTRAPAR 06 e 09/nov/20 Total ON 1.115.608 22.619.845                   
BANCO DO BRASIL 27/dez/19 a 23/jan/20 Total ON 20.785.200 1.060.138.544               
DEBÊNTURES VALE 16/abr/21 Total Deb. Particip. 141.727.784 7.582.436.444               

R$ 8.786.972.093

Desinvestimentos - Carteira União/FND



www.ppi.gov.br

fb.com/ppinvestimentos

@ppinvestimentos

@ppinvestimentos

linkedin.com/company/ppinvestimentos


