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Resumo Executivo 

 

O atual cenário de recessão econômica e os limites impostos pela legislação vêm dificultando a 

realização dos investimentos necessários à gestão de energia elétrica dos edifícios públicos. Para 

superar esses desafios, este projeto tem o objetivo de implantar, em cinco anos, um novo modelo 

de gestão de energia elétrica no Congresso Nacional, baseado na contratação de empresa 

responsável por executar projeto de engenharia, gerir a aquisição e distribuição de energia e 

propor melhorias de eficiência energética para os edifícios administrativos da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal.  

Estão previstas cinco entregas principais: (i) gerenciamento do projeto, com prazo de sessenta 

meses; (ii) acordo formal entre as duas Casas, com prazo de quatro meses; (iii) estudo técnico 

(via Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI – ou via licitação na modalidade 

concurso), com prazo de quinze meses; (iv) contratação de empresa de engenharia (via parceria 

público-privada – PPP – ou via nova lei de licitações, ainda pendente de aprovação), com prazo 

de quinze meses; e (v) execução de projeto de engenharia, com prazo de trinta meses. 

O projeto tem custo total estimado de R$ 5.348.000,00 para as duas Casas, que representa 

basicamente os custos com a equipe de projeto. A execução do projeto de engenharia pode ser 

custeada pela economia esperada com o novo modelo de aquisição de energia, por meio da opção 

por tarifa de energia até 25% mais barata que a atual e da transformação do Congresso Nacional 

em consumidor potencialmente livre, com economia extra de até 10%, caso a energia elétrica seja 

adquirida de outros geradores. Essas ações representam uma economia de até R$ 9.750.000,00 ao 

ano para as duas Casas. Além disso, esse novo modelo de gestão permite a otimização do 

consumo de energia por meio de investimentos em eficiência energética que, na situação atual, 

são praticamente inviáveis financeiramente. Entre custos de projeto e economia gerada, espera-se 

um retorno sobre o investimento no curto prazo e a geração de benefícios por muitos anos, como 

o aumento da segurança das instalações elétricas e da confiabilidade do fornecimento de energia 

para os edifícios administrativos das duas Casas.  



 SUMÁRIO  

 

1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................................................................... 5 

1.1 Contextualização .................................................................................................................... 5 

1.2 Gestão de energia elétrica para instalações prediais .............................................................. 8 

1.3 Mercado cativo de energia elétrica ...................................................................................... 12 

1.4 Mercado livre de energia elétrica ......................................................................................... 16 

1.5 Investimentos em infraestrutura na Administração Pública................................................. 23 

1.5.1 Lei geral de licitações ..................................................................................................................24 

1.5.2 Parceria público-privada .............................................................................................................26 

1.5.3 Nova lei de licitações ..................................................................................................................30 

2 BUSINESS CASE ...................................................................................................................................... 32 

2.1 Justificativa .......................................................................................................................... 32 

2.2 Diagnóstico da situação atual .............................................................................................. 34 

2.3 Método de abordagem ......................................................................................................... 39 

2.3.1 Quanto ao acordo formal entre Câmara dos Deputados e Senado Federal .................................40 

2.3.2 Quanto ao levantamento de dados das instalações ......................................................................40 

2.3.3 Quanto à elaboração de estudo técnico .......................................................................................41 

2.3.4 Quanto ao modelo de contratação ...............................................................................................44 

2.3.5 Quanto às limitações e ao não-escopo .........................................................................................45 

2.4 Benefícios esperados ............................................................................................................ 45 

2.5 Alinhamento com o planejamento estratégico ..................................................................... 46 

3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ................................................................................... 46 

3.1 Escopo .................................................................................................................................. 46 

3.1.1 Objetivo .......................................................................................................................................46 

3.1.2 Entregas .......................................................................................................................................47 

3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto .....................................................................................................48 

3.2 Cronograma ......................................................................................................................... 49 



 

 

3.3 Custos ................................................................................................................................... 50 

3.4 Qualidade ............................................................................................................................. 51 

3.5 Recursos humanos ............................................................................................................... 53 

3.6 Comunicações ...................................................................................................................... 53 

3.7 Riscos ................................................................................................................................... 54 

3.8 Aquisições ............................................................................................................................ 55 

3.9 Partes interessadas ............................................................................................................... 55 

3.10 Continuidade das ações implementadas ............................................................................ 56 

4 CONCLUSÃO .......................................................................................................................................... 57 

5 REFERÊNCIAS ........................................................................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Contextualização 

 

Desde o início da Revolução Industrial, o acesso à energia elétrica era sinônimo de 

desenvolvimento e sua ausência era considerada fator de atraso social e econômico. Com o 

crescimento da urbanização e a industrialização dos grandes centros urbanos, a energia elétrica 

passou a ser um componente essencial para o desenvolvimento industrial e para a infraestrutura 

urbana das cidades. Seu consumo tornou-se um indicador de progresso, o debate acerca das 

tarifas e seus efeitos na inflação e no superávit primário entraram na pauta da mídia e de 

empresários, e o governo passou a tratá-la de forma extremamente estratégica. 

A energia elétrica é um produto impalpável utilizado de forma indireta, seja para produzir luz, 

movimento, calor ou qualquer outra transformação energética. O sistema elétrico brasileiro é todo 

conectado e composto basicamente por geradores espalhados pelo país e pelas linhas de 

transmissão e de distribuição, que compõem a chamada indústria de rede. O transporte da energia 

é um monopólio estatal, regulado pelo chamado mercado de energia elétrica. É importante haver 

um equilíbrio constante entre sua produção e consumo, sob risco de desligamentos em cascata do 

sistema, os chamados apagões (Abradee, 2017, p. 6). 

 

Figura 1.1 – Atores do sistema elétrico brasileiro.

 
   Fonte – Abradee, 2017. 

 

De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN), publicado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), 68,1% da energia elétrica gerada no país em 2016 vieram da fonte hidráulica, 
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conforme visto na Figura 1.2. Considerando a atual crise hídrica presente no país, que vem 

provocando aumento de tarifas e campanhas de conscientização para um consumo racional de 

água e energia, o consumidor tornou-se peça fundamental na estabilidade do balanço energético 

constante e instantâneo entre produção e consumo. 

 

Figura 1.2 – Matriz elétrica brasileira de 2016.

 
     Fonte – BEN/EPE, 2017. 

 

A configuração do setor elétrico brasileiro está em constante modificação. O avanço tecnológico 

e a consequente revisão da legislação vêm inserindo no vocabulário da indústria elétrica termos 

como fontes renováveis de energia, medidores inteligentes, geração distribuída e portabilidade da 

conta de luz, que alteram a cada dia o modelo tradicional. Essa evolução também vem trazendo 

protagonismo ao consumidor, que, ao ter poder de escolha sobre partes do sistema, passa a buscar 

mais qualidade e meios para a redução de custos econômicos e ambientais deste recurso 

essencial. 

Com o aumento dos custos de energia e a importância atribuída às mudanças climáticas nos 

últimos anos, a eficiência energética tem-se tornado primordial para os consumidores, 

principalmente no universo industrial e comercial, em que uma gestão de energia elétrica de 

excelência mostra que a organização (Huang, 2011, p. 7): 

a) mantém custos sob controle durante recessões econômicas; 

b) posiciona-se como fornecedoras de produtos verdes; 
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c) cumpre requisitos de conformidade cada vez mais severos; 

d) aperfeiçoa a vertente ambiental de seus produtos e serviços; e 

e) implanta controles mais fortes das normas ambientais sobre fornecedores. 

Um consumidor de destaque neste cenário é o poder público, não apenas por representar 7% do 

consumo total de energia elétrica do país, conforme mostrado na Figura 1.3, mas principalmente 

por ser o responsável pelas políticas públicas que regem o sistema elétrico. Os agentes públicos 

têm o dever de consumir com racionalidade, e os responsáveis pela chamada gestão de energia 

elétrica dos órgãos públicos devem conhecer não apenas os aspectos técnicos referentes ao 

assunto, mas também a legislação aplicada e as melhores práticas adotadas por outros entes do 

governo e pela iniciativa privada. 

 

Figura 1.3 – Fluxo energético brasileiro em 2016.

 
  Fonte – BEN/EPE, 2017. 

 

 

O modelo de gestão de energia elétrica aplicado atualmente aos edifícios públicos vem 

enfrentando grandes obstáculos, como, por exemplo, a falta de regulamentação específica e de 
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políticas públicas claras, além da dificuldade em perceber os benefícios advindos dos 

investimentos realizados (Oliveira, 2013, p. 24). Se, por um lado, a evolução tecnológica 

apresenta soluções inovadoras para eficiência energética em instalações prediais, por outro, o 

panorama atual de austeridade fiscal dificulta os investimentos de grande vulto. Da mesma forma, 

a recente abertura do mercado brasileiro de energia elétrica, que trouxe economia de recursos 

para o setor industrial, ainda não englobou o padrão de instalações dos edifícios públicos.  

Diante desse contexto, para que a realidade do setor público seja adaptada ao novo panorama 

brasileiro, torna-se imprescindível o conhecimento mais detalhado (i) da gestão de energia 

elétrica para instalações prediais, (ii) da legislação aplicada ao mercado de energia elétrica 

brasileiro, e (iii) das novas possibilidades de investimentos pelo poder público em tempos de 

restrição orçamentária. Com base na exploração desses temas, este trabalho propõe a implantação 

de um novo modelo de gestão de energia elétrica para o Congresso Nacional.  

 

1.2 Gestão de energia elétrica para instalações prediais 

 

Para melhor compreensão do conceito de gestão de energia elétrica, é importante conhecer o 

percurso da energia, desde a obtenção dos recursos energéticos existentes no planeta até o seu uso 

final, que envolve quatro conceitos (Águas, 2009, p. 9):  

a) energia primária – é a fonte energética utilizada diretamente ou transformada; é 

categorizada em renovável, fóssil, mineral, biomassa ou de resíduos diversos; 

b) energia final – é a energia entregue aos consumidores, após transmissão e 

distribuição; 

c) energia útil – é a responsável pela produção do efeito pretendido, como por exemplo 

a luminosidade produzida por uma lâmpada. Neste caso, o consumo da lâmpada em si 

refere-se à energia final; e 

d) energia produtiva – refere-se à eficácia da utilização de energia, que depende 

fortemente da sua utilização. 
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O percurso e as respetivas etapas de modificação da energia relacionam-se entre si de forma 

sequencial, conforme representado na Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 – Percurso e transformação da energia elétrica. 

  
Fonte: Águas, 2009, p. 14. 

 

De maneira global, a eficiência energética traduz a relação entre a energia produtiva e a energia 

primária, considerando as sucessivas perdas durante o ciclo (Carvalho, 2012, p. 4). Quando se 

fala em consumo de energia elétrica em edifícios, contudo, este conceito fica mais restrito, uma 

vez que não há como gerenciar o início do ciclo. Dessa forma, a eficiência energética diz respeito 

aos processos de conversão e de utilização de energia. O termo relaciona-se com o tema 

sustentabilidade, que tem como premissa a otimização dos recursos disponíveis no planeta para 

permitir o desenvolvimento social e econômico sem comprometer as gerações futuras. 

Com o intuito de garantir o aumento da eficiência energética, é necessário compreender os 

procedimentos e práticas relacionados ao consumo de energia. Surge então o conceito de gestão 
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de energia elétrica, com o objetivo de minimizar o consumo e otimizar os recursos disponíveis 

sem, contudo, afetar as necessidades dos consumidores (Carvalho, 2012, p. 8). Implantação de 

tecnologia em equipamentos ou instalações para conservação de energia é apenas parte da 

abordagem para melhorar a eficiência energética, que exige ainda mudanças na forma como a 

energia é gerenciada dentro de uma instalação. Neste aspecto, gestão sistemática e mudança de 

comportamento devem ser esforços centrais. 

A gestão de energia procura aplicar nas organizações a mesma cultura de melhoria contínua 

implementada nos campos de qualidade e segurança (Huang, 2011, p. 3). Ela requer a 

identificação de como a energia é utilizada, como ocorrem desperdícios e como as medidas de 

economia de energia surtirão maior efeito. Na tentativa de padronizar o modelo de gestão, foi 

elaborada a norma ABNT NBR ISO 50001:2011, que apresenta conceitos e procedimentos 

relacionados a Sistemas de Gestão da Energia (SGE) e pretende estimular a mudança da antiga 

abordagem de economia de energia para a de eficiência energética, com foco na busca de 

oportunidades de otimização do consumo de forma metódica e rotineira. 

O propósito dessa norma é possibilitar às organizações o estabelecimento de sistemas e processos 

necessários para aperfeiçoar o desempenho energético. Ela tem como base a melhoria contínua e 

a abordagem de planejar-fazer-verificar-agir (ou ciclo PDCA), conforme mostrado na Figura 1.5. 

   

Figura 1.5 – Modelo de sistema de gestão de energia. 

 
     Fonte: ABNT NBR ISO 50001:2011. 
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A publicação dessa norma representou um grande avanço na gestão de energia elétrica tanto no 

setor industrial quanto no comercial, pois mostra aos gestores de energia o caminho a ser seguido 

para alcançar a excelência.  

A gestão de energia divide-se em duas fases, no caso de instalações prediais (Ferreira, 2005, p. 

8):  

a) durante a construção – concepção dos aspectos construtivos e de infraestrutura; 

escolha de sistemas e materiais; otimização do comportamento térmico dos edifícios; 

e 

b) durante o uso – monitoramento e controle do consumo de energia e custos 

associados; acompanhamento de sua evolução e implantação de ações corretivas. 

A segunda fase naturalmente é o foco para edifícios já construídos, cuja complexidade da gestão 

de energia traz a necessidade de nomeação de um técnico especializado para promover e gerir o 

consumo racional: o gestor de energia (Abreu, 2010, p. 33), que tem a obrigação de conhecer 

profundamente as instalações e propor ações que conduzam à redução do consumo de energia 

elétrica (kWh) e da potência demandada (kW). O gestor, bem como sua unidade administrativa, 

deve possuir visibilidade técnica e financeira na instituição e possui as seguintes funções (Abreu, 

2010, p. 33) e (Isolani, 2008, p. 7): 

a) análise dos contratos de fornecimento de energia – fiscalização e gestão de contratos, 

com verificação e monitoramento de seus termos e adequação da classe tarifária e 

demanda contratada; 

b) auditoria do consumo de energia – análise de faturas de consumo de energia, 

mapeamento de consumos setoriais, controle de consumo de energia reativa, 

levantamento da curva de carga da edificação e de setores importantes; 

c) localização de consumos anormais ou evitáveis – eliminação ou minimização de 

situações anormais que derivam de avaria, fuga, desconhecimento ou mau uso de 

recursos; 

d) benchmarking – comparação de consumos, custos e resultados entre setores da 

organização ou entre edifícios com perfil e utilização semelhantes; 
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e) planejamento de intervenções – otimização de consumo e custos com substituição de 

equipamentos e sistemas e inclusão de novas tecnologias; 

f) auditoria do estado do sistema ou equipamento – acompanhamento de ações de 

manutenção junto aos técnicos especialistas, de forma a manter um registo histórico 

de intervenções realizadas e a garantir a qualificação da equipe; e 

g) promoção de uma cultura de eficiência energética – divulgação, motivação e 

sensibilização dos consumidores para o uso racional da energia elétrica. 

A gestão é um esforço contínuo, e sua integração aos processos da organização é fundamental. 

Uma gestão de energia elétrica bem-sucedida representa benefícios para a instituição porque 

reduz custos e aumenta a confiabilidade do fornecimento de energia e a segurança das 

instalações. Representa, também, ganhos para a sociedade, considerando que as ações de 

eficiência energética aplicadas a cada edifício contribuem para o desenvolvimento sustentável de 

maneira global. 

 

1.3 Mercado cativo de energia elétrica 

 

Até meados da década de 90 do século XX, o setor elétrico brasileiro era um monopólio estatal. 

O governo era o único investidor, e as tarifas de energia eram utilizadas como item de controle de 

inflação. Com o endividamento do setor elétrico e o esgotamento dos recursos estatais para a 

expansão, seu funcionamento foi se deteriorando. O modelo tradicional de fornecimento de 

energia, em vigor desde aqueles tempos, é o chamado mercado cativo, ou Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), que apresenta as seguintes características: 

a) a energia é suprida pela distribuidora na qual a unidade consumidora está conectada, 

sendo que o valor pago já inclui o custo da energia e do serviço de uso da transmissão 

e distribuição (serviço de fio); 

b) não há preço de energia e sim uma tarifa de energia, cujo valor é definido anualmente 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para cada distribuidora; 
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c) o consumidor não tem liberdade para negociar as condições de contratação e 

flexibilidades de seu suprimento de energia; deve seguir as determinações da 

distribuidora; e 

d) o consumidor fica sujeito à imprevisibilidade da variação anual do valor das tarifas 

das distribuidoras, o que traz incertezas quanto ao custo da energia.  

 

Figura 1.6 – Configuração do mercado cativo de energia. 

  
Fonte: Abraceel. 

 

Nesse modelo, os custos são cobrados do consumidor por meio da tarifa de energia, que, segundo 

a Aneel, tem o objetivo de assegurar aos prestadores dos serviços receita suficiente para cobrir 

custos operacionais eficientes e remunerar investimentos necessários para expandir a capacidade 

e garantir o atendimento com qualidade. Além da tarifa, são cobrados nas faturas: 

a) pelo governo federal, os valores referentes ao Programa de Integração Social (PIS), 

ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e à 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins); 

b) pelo governo estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS); e 

c) pelo governo municipal, a Contribuição para Iluminação Pública (CIP). 
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Portanto, a tarifa de energia cobrada mensalmente do consumidor é composta pelas seguintes 

parcelas: 

A) Parcela A – compra de energia dos geradores, operação e remuneração dos 

investimentos realizados na manutenção e ampliação da rede de transmissão, e 

encargos setoriais, que são criados por lei e incidem somente sobre o custo da 

distribuição ou estão embutidos nos custos de geração e de transmissão; 

B) Parcela B – operação e remuneração dos investimentos realizados na manutenção e 

ampliação da rede de distribuição; e 

C) Tributos – PIS/Cofins e ICMS. 

 

Figura 1.7 – Valor final da energia elétrica (ACR). 

  
Fonte: Aneel, 2017. 

 

Anualmente, a Aneel determina o índice de reajuste aplicável às tarifas de cada distribuidora, 

podendo variar em relação aos índices de cálculo de inflação. Adicionalmente, também ocorre a 

revisão tarifária das distribuidoras de forma periódica ou extraordinária. 

A Resolução da Aneel n. 414, de 9 de setembro de 2010, que estabelece os direitos e deveres 

aplicáveis aos agentes do setor elétrico brasileiro, define dois grupos de consumidores: 

a) grupo A: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em 

tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de 
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distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos 

seguintes subgrupos:  

i. A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;  

ii. A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;  

iii. A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;  

iv. A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;  

v. A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e 

vi. AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de 

distribuição. 

b) grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em 

tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia. 

Apesar da expressão “ambiente regulado” transparecer que não existem oportunidades neste 

mercado, existem ações a serem adotadas pelos gestores em busca do melhor uso da energia 

adquirida, tais como: 

a) recálculo e aferição da fatura de energia com base em dados do medidor eletrônico; 

b) estudo e simulação mensal para determinar o melhor enquadramento tarifário; 

c) acompanhamento do consumo de energia versus produção, com o objetivo de 

identificar perfis de carga de referência, onde serão definidas metas de consumo; 

d) gestão dos contratos de demanda junto às concessionárias; 

e) gestão e controle do fator de potência; 

f) acompanhamento on-line dos contratos de demanda, fator de potência e consumos 

nos horários de ponta e fora de ponta por meio de medidores eletrônicos conectados à 

rede de dados; e 

g) leituras e medições internas para determinar os principais centros de carga, de modo a 

facilitar a modulação dos contratos de demanda e aumentar a precisão orçamentária, 

com um rateio exato da energia consumida por centro de custo/consumo. 
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Estão no mercado cativo, atualmente, todo o segmento residencial e grande parte do segmento 

comercial. O setor industrial, pelos motivos expostos no subitem subsequente, já supre boa parte 

de suas necessidades de consumo de energia elétrica via mercado livre. 

 

1.4 Mercado livre de energia elétrica 

 

A partir de 1995, o Governo Federal deu início à reformulação das instituições e legislações 

aplicadas a este setor. A publicação da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995, apresentou os 

conceitos de Produtor Independente de Energia (PIE) e de consumidor livre. Em 1996, foi 

implantado o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (Projeto RE-SEB), 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Concluído em 1998, este projeto definiu a 

estrutura conceitual e institucional do modelo a ser implantado.  

As principais conclusões do projeto foram a necessidade de (i) desverticalizar as empresas de 

energia elétrica, ou seja, dividi-las nos segmentos de geração, transmissão e distribuição; (ii) 

incentivar a competição nos segmentos de geração e comercialização; e (iii) manter sob regulação 

os setores de distribuição e transmissão de energia elétrica, considerados como monopólios 

naturais, sob regulação do Estado. Também foi identificada a necessidade de criação de um órgão 

regulador – Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) –, de um operador para o sistema 

elétrico nacional – Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – e de um ambiente para a 

realização das transações de compra e venda de energia elétrica – Mercado Atacadista de Energia 

Elétrica (MAE). 

Apesar das reformas, o novo modelo não garantiu a suficiente expansão da oferta de energia e, 

em 2002, ocorreu no país um grande racionamento, motivado, entre outros fatores, pela falta de 

planejamento efetivo e de monitoramento eficaz centralizado. A partir de 2006, então, novos 

ajustes ao modelo foram realizados pelo governo com o intuito de reduzir os riscos de apagões e 

de melhorar o monitoramento e controle do sistema. O novo modelo foi sustentado pelas Leis n. 

10.847, de 15 de março de 2004 e n. 10.848, de 15 de março de 2004 e pelo Decreto n. 5.163, de 

30 de julho de 2004.  
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Os novos regulamentos definiram a criação de uma instituição responsável pelo planejamento do 

setor elétrico a longo prazo – Empresa de Pesquisa Energética (EPE) –, uma instituição com a 

função de avaliar permanentemente a segurança do suprimento de energia elétrica – Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) – e uma instituição para dar continuidade às atividades 

do MAE, relativas à comercialização de energia elétrica no sistema interligado – Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 

Em relação à comercialização de energia, foram instituídos dois ambientes para celebração de 

contratos de compra e venda de energia, o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), do qual 

participam agentes de geração e de distribuição de energia elétrica, e o Ambiente de Contratação 

Livre (ACL), o chamado mercado livre de energia elétrica, do qual participam agentes de 

geração, comercialização, importadores e exportadores de energia, e consumidores livres. 

 

Figura 1.8 – Configuração do mercado livre de energia. 

       
Fonte: ABRACEEL. 

 

A participação nesse ambiente livre, pelas regras originais, era restrita apenas a grandes 

consumidores. Ao longo dos anos, houve certa flexibilização da legislação e consumidores 

medianos também passaram a ter a opção da migração, desde que a fonte de energia seja 

classificada como alternativa. Atualmente, de acordo com a Resolução Normativa da Aneel n. 

376, de 25 de agosto de 2009, existem dois tipos de consumidores atuantes no mercado livre de 

energia: 
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a) consumidores livres – possuem, no mínimo, 3.000 kW de demanda contratada e 

podem adquirir energia proveniente de qualquer fonte de geração. A única restrição é 

que, além do nível de demanda contratada, as unidades consumidoras que se 

conectaram ao sistema elétrico antes de 7 de julho de 1995 têm de receber a energia 

em tensão superior a 69 KV; e 

b) consumidores especiais – possuem demanda contratada igual ou maior que 500 kW e 

menor que 3.000 kW, independentemente do nível de tensão. Podem adquirir energia 

proveniente apenas de usinas eólicas, solares, a biomassa, pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs) ou hidráulica de empreendimentos com potência inferior ou 

igual a 50.000 kW, as chamadas fontes especiais de energia. 

Esses critérios estão resumidos na Figura 1.9. 

 

Figura 1.9 – Critérios para tornar-se consumidor livre e especial.    

 
Fonte: Aneel, 2017. 

 

Apesar do desconhecimento da maioria dos consumidores residenciais e comerciais, o ACL já é 

bastante comum no Brasil, principalmente no meio industrial. De acordo com dados extraídos do 

site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) em julho de 2017, 

aproximadamente 30% de toda a energia elétrica consumida no Brasil é adquirida no mercado 

livre, conforme mostra a Figura 1.10. 
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Figura 1.10 – Proporção do consumo de energia via ACL e ACR em 2016 e 2017.    

 
Fonte: CCEE, 2017. 

 

Quando o consumidor potencialmente livre ou especial efetiva sua migração para o mercado 

livre, os custos referentes ao serviço de distribuição permanecem os mesmos, pois a distribuidora 

se mantém responsável pela entrega de energia. O que altera é o destinatário do pagamento dos 

custos da energia propriamente dita, negociado diretamente com os fornecedores. Os encargos e a 

transmissão, que são custos regulados, não podem ser negociados. 

A energia pode ser disponibilizada aos consumidores do mercado livre por agentes 

comercializadores, importadores, autoprodutores, geradores e até mesmo por cessão de 

excedentes com outros consumidores livres e especiais, desde que cadastrados como agentes da 

CCEE, conforme mostra a Figura 1.11.  

 

Figura 1.11 – Possibilidades de aquisição de energia (ACL). 

       
Fonte: Abraceel. 
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Diante da complexidade em operar compra e venda de energia no mercado livre, muitos 

consumidores optam pela aquisição via comercializadores que, diferentemente dos agentes de 

geração, não possuem usinas para gerar energia elétrica. Eles a adquirem de diferentes 

fornecedores, criando um portfólio diversificado de produtos a serem ofertados aos consumidores 

e outros agentes compradores. Mesmo que não possuam ativos de geração, os comercializadores 

estão sob forte regulação e, para obterem autorização da Aneel, devem comprovar aptidão para o 

desempenho da atividade. A Figura 1.12 mostra alguns dados consolidados em 2015 acerca dos 

comercializadores. 

 

Figura 1.12 – Dados sobre comercializadores de energia. 

       
Fonte: Abraceel, 2015. 

  

Adquirir energia elétrica via mercado livre representa alguns benefícios em relação ao mercado 

cativo: 

a) economia – segundo dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de 

Energia (Abraceel), desde 2003 o mercado livre proporcionou ao setor industrial, em 

média, uma economia de até 18% em comparação com o mercado cativo; 

b) poder de escolha – o consumidor pode escolher a fonte de energia e seus parceiros 

comerciais; 

c) competitividade – a permanente concorrência entre geradores e comercializadores 

pelo atendimento aos consumidores reflete na redução de preços e no aumento da 

eficiência e inovação em relação aos produtos e serviços disponibilizados; 
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d) flexibilidade – as condições de contratação de energia (preço, volume, prazo, fonte de 

geração, forma de reajuste etc.) são negociadas livremente entre o consumidor e o 

fornecedor; e 

e) previsibilidade – o consumidor consegue prever os custos de energia elétrica no 

médio e longo prazo, mitigando os riscos associados a mudanças repentinas nas 

revisões de tarifas de energia. 

De acordo com a Aneel e a Abraceel, o consumidor potencialmente livre ou especial, em caso de 

opção pela migração para o ACL, deve cumprir os requisitos descritos a seguir. 

a) medição específica – investimentos necessários para adequar os medidores do 

consumidor ao padrão especificado pela CCEE. Também deve ser instalado sistema 

de telemetria para permitir a leitura remota dos dados de medição; 

b) previsão do consumo e riscos associados – o consumidor deve ter capacidade de 

prever seu consumo de energia. Uma previsão inadequada pode fazer com que o 

consumidor fique sobre ou subcontratado, deixando-o exposto aos preços de curto 

prazo. Eventuais sobras do montante contratado podem ser vendidas no mercado, por 

meio de cessão de montantes; 

c) aporte de garantias – o consumidor livre deve realizar aporte obrigatório de garantias 

financeiras na CCEE. Exigências similares também podem ser feitas pelo fornecedor 

da energia; e 

d) participação na CCEE – todo consumidor do mercado livre precisa ser agente da 

CCEE ou deve ser representado por um comercializador varejista. Essa é uma 

atividade que requer conhecimentos específicos e prazos rigorosos; portanto, é 

recomendado aos consumidores de menor porte a representação por 

comercializadores varejistas. 

No mercado livre, o consumidor define sua estratégia de contratação de energia e toma as 

próprias decisões de compra, o que requer uma estratégia de longo prazo. Apenas a energia 

contratada protege o consumidor de variações de preços, que são muito voláteis no setor elétrico 

brasileiro, devido, principalmente, às características de nosso parque gerador predominantemente 

hídrico, dependente do regime de chuvas. 
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É importante ressaltar que não existe estratégia melhor ou pior em termos de contratação de 

energia – ela deve ser definida com base nas características de consumo de cada unidade 

consumidora e no perfil risco de seu gestor. Ainda segundo a Abraceel, as alternativas mais 

comuns são apresentadas a seguir. 

a) perfil conservador – contratação de longo prazo, com alta previsibilidade; 

b) perfil arrojado – contratação de volumes inferiores à necessidade, no longo prazo, e o 

complemento do montante total em contratos de curto prazo. Neste caso, o risco é 

significativamente superior; 

c) alternativas contratuais – utilização de mecanismos derivativos de compra futura, 

opções de compra ou, ainda, contratos de compra de energia com descontos 

garantidos em relação à tarifa regulada; e 

d) consumo flexível – previsão de consumo flexível, o que reduz o risco de déficits ou 

de superávits. As margens de flexibilidade podem ser precificadas pelos vendedores. 

O Quadro 1.1 apresenta um resumo das etapas necessárias à migração de um consumidor do 

mercado cativo para o mercado livre de energia. 

 

Quadro 1.1 – Etapas para migração para o mercado livre. 

Passo Ação Descrição 

1º 
Avaliar os requisitos de 

tensão e demanda. 
Demanda contratada mínima e nível de tensão adequado. 

2º 
Analisar os contratos 

vigentes. 
Análise dos contratos vigentes assinados junto à concessionária. 

3º 
Realizar estudo de viabilidade 

econômica. 

Estudo de viabilidade econômica comparando as previsões de 

gastos com energia no mercado livre e no cativo. 

4º 
Enviar carta de denúncia do 

contrato à distribuidora. 

Rescisão dos contratos assinados junto à concessionária com 

seis meses de antecedência. A antecipação da rescisão pode ter 

custos extras. 

5º 
Comprar energia no Ambiente 

de Contratação Livre (ACL). 

Por meio de contratos, que podem ser assinados com 

comercializadores, geradores ou outros consumidores (cessão). 

6º 

Adequar-se ao Sistema de 

Medição para Faturamento 

(SMF) 

Instalação de medidores, transformadores de instrumentos, 

painéis e sistemas de comunicação para possibilitar a coleta dos 

dados de energia elétrica.  

7º 
Aderir à CCEE e fazer a 

modelagem dos contratos 

O último passo para a migração do consumidor é realizar a 

adesão à CCEE e fazer a modelagem dos contratos de energia 

comprados no ACL, conforme os procedimentos de 

comercialização da CCEE. 

Fonte: Aneel e Abraceel, 2017. 
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Diante do exposto, percebe-se que adquirir energia no mercado livre pode trazer economia, mas a 

complexidade do sistema exige uma gestão muito mais especializada. É preciso realizar estudos 

de viabilidade econômica, definir volumes de energia, pesquisar preço com diversos 

fornecedores, definir prazos e condições de compra, analisar contratos celebrados, dentre outras 

responsabilidades que não existem no mercado cativo. Uma má gestão pode provocar penalidades 

ou gastos desnecessários ao contratar montantes de energia a maior ou a menor ou, ainda, ao 

realizar contratações de urgência com preços mais elevados. Para mitigar os riscos envolvidos, a 

aquisição de energia no mercado livre via comercializadores pode ser uma boa opção. 

Por fim, é importante ressaltar o dinamismo da legislação brasileira aplicada ao setor elétrico. O 

Projeto de Lei n. 1.917, de 2015, que tramita na Câmara dos Deputados e o Projeto de Lei do 

Senado n. 232, de 2016, que tramita no Senado Federal, preveem a expansão do mercado livre de 

energia brasileiro por meio da adoção da portabilidade para todos, ou seja, a possibilidade de que 

todos os consumidores escolham o próprio fornecedor de energia, independentemente do 

montante contratado. Essa sistemática, em vigor na maior parte dos Estados Unidos e Europa, 

promoveria também no Brasil a universalização do mercado livre de energia elétrica. 

 

1.5 Investimentos em infraestrutura na Administração Pública 

 

Segundo o princípio constitucional da legalidade, enquanto na administração particular é lícito 

fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza 

(Meirelles, 2003, p. 86). Isso representa um grande desafio para os gestores públicos, que devem 

não só conhecer as ferramentas existentes para viabilizar as aquisições e contratações, mas 

também acompanhar a evolução dos normativos que afetam os investimentos públicos.   

No fim de 2016, foi promulgada a Emenda Constitucional N. 95, de 15 de dezembro de 2016, que 

instituiu o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social da União. A 

medida tem o objetivo de limitar o crescimento das despesas públicas nos próximos vinte anos, 

impondo um teto de gastos para os três Poderes da República. 

Segundo o novo texto da Constituição, o governo poderá gastar no ano corrente o mesmo valor 

gasto no ano anterior, corrigido apenas pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
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Consumidor Amplo (IPCA). Caso o limite de crescimento de gastos seja descumprido, Poderes 

ou órgãos a eles vinculados ficarão impedidos, no exercício seguinte, de reajustar salários, 

contratar pessoal, fazer concursos públicos (exceto para reposição de vacância) e criar novas 

despesas até que os gastos retornem ao limite previsto. 

O novo regime fiscal representa uma grande mudança de paradigma para os gestores de edifícios 

públicos, uma vez que o teto de gastos impõe a necessidade de um aprimoramento dos processos 

de planejamento e tomada de decisão em relação aos investimentos em infraestrutura a serem 

realizados.  

Conforme detalhado a seguir, a legislação atual fornece à administração pública algumas 

ferramentas para viabilizar seus investimentos, todas vinculadas à obrigação de licitar. 

 

1.5.1 Lei geral de licitações 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, inciso XXI, determinou a obrigatoriedade da 

licitação para todas as aquisições de bens e contratações de obras e serviços, bem como para 

alienação de bens, realizados pela Administração no exercício de suas funções. Para regulamentar 

essa obrigação, foi editada em 1993 a chamada Lei geral de licitações (LGL) – Lei n. 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993 –, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.  

A Lei elencou as modalidades de licitação permitidas com base no volume das transações e nas 

características do objeto: concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. Desde 

então, inúmeras modificações surgiram no ordenamento jurídico brasileiro com o intuito de 

aprimorar a LGL. Em 2002, por exemplo, a Lei N. 10.520, de 17 de julho de 2002, instituiu a 

modalidade do pregão para aquisição de bens e serviços comuns, com a novidade da inversão das 

fases de habilitação e análise das propostas. Em 2011, com o propósito de impulsionar e facilitar 

os projetos referentes à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, foi 

editada a Lei N. 12.462, de 4 de agosto de 2011, que instituiu o chamado Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas (RDC). 
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Em tese, a obrigatoriedade da licitação seria a forma mais segura e viável para que a 

administração pública contratasse bens e serviços, garantindo uma administração justa e legal, 

que propiciasse o bem geral e as melhores condições para toda a sociedade. Contudo, a prática 

mostrou-se diferente, e os problemas enfrentados para garantir o cumprimento das normas e dos 

princípios constitucionais que regem as licitações são mais comuns a cada ano.  

Não são raros os casos de acordos ilegais, direcionamentos, má administração de recursos 

públicos e escolhas pré-estabelecidas por conveniência de ambos os lados; práticas que vêm 

deixando de lado as necessidades básicas da população para privilegiar nichos de mercado. O 

árduo trabalho dos órgãos competentes para coibir essas fraudes depara-se com a morosidade do 

processamento das denúncias e da aplicação de punições.  

A LGL representa o modelo tradicional de investimentos. De acordo com o portal de compras 

governamentais, as licitações possuem uma participação estimada entre 10% e 15% do produto 

interno bruto (PIB) brasileiro, o que representa uma posição relevante na economia do país. 

Contudo, após vinte e quatro anos de sua publicação, e considerando os problemas 

experimentados na prática, não é difícil concluir que seus termos já estão defasados e novas 

alternativas devem ser testadas. 

Antes de apresentar alternativas de formas jurídicas de investimentos, é importante ressaltar uma 

modalidade de licitação pouco utilizada e que vem ganhando notoriedade nos últimos tempos: o 

concurso, que não tem a finalidade de concretizar objetivamente os investimentos, mas pode 

auxiliar na obtenção de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Segundo a LGL, nesta 

modalidade qualquer interessado qualificado pode submeter seu trabalho em troca de um 

eventual prêmio pré-estabelecido, que tem caráter de incentivo, e não de contraprestação. O autor 

do projeto se obriga a ceder os direitos relativos ao seu trabalho, que poderá ser utilizado pela 

Administração para o fim previsto no edital de licitação. 

O concurso deve ter ampla divulgação e a publicação do edital deve ocorrer com antecedência 

mínima legal de 45 dias. A qualificação exigida dos participantes será estabelecida por um 

regulamento próprio do concurso, que conterá também as diretrizes, condições e a forma de 

apresentação do trabalho. A maior diferença entre o concurso e as outras modalidades de licitação 

refere-se à ordem entre seleção e execução. No concurso, a execução do objeto licitado ocorre 
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antes da escolha do melhor trabalho, enquanto que nas outras modalidades a adjudicação da 

vencedora ocorre em fase prévia à execução do objeto. 

Nessa modalidade, não há uma contratação; o concurso se encerra com o pagamento do prêmio 

ao vencedor, que não poderá participar de uma futura licitação para execução do projeto, 

limitando-se apenas a realizar consultoria ou auxiliar na fiscalização da execução desse trabalho. 

Com o objetivo de garantir critérios objetivos e o princípio da impessoalidade, o julgamento deve 

ser realizado por uma banca examinadora que desconhece os autores de cada trabalho 

apresentado. 

Nos últimos anos, o concurso tem sido mais experimentado pela administração pública. Um 

exemplo dentro da Câmara dos Deputados é o Edital de Concurso n. 2 de 2017, lançado pelo 

Centro de Informática (Cenin) para obtenção de soluções digitais para os serviços públicos do 

Legislativo. A divulgação do edital foi realizada pelos meios legais e também durante o principal 

evento tecnológico do país, a Campus Party Brasil, onde foram apresentados dois desafios que, 

ao todo, oferecem R$ 350.000,00 em prêmios. 

O primeiro desafio apresentado tem como objetivo criar um projeto para o novo portal da Câmara 

dos Deputados, com design criativo, navegação intuitiva, soluções de interação e transparência. O 

segundo propõe o desenvolvimento de um aplicativo para celulares sobre o processo legislativo, 

baseado nas informações disponibilizadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos. 

Ao abrir espaço para ideias criativas de qualquer indivíduo, o concurso tem representado uma 

forma inovadora de aplicar a Lei geral de licitações. Ele pode, inclusive, permitir a admissão de 

participantes internacionais, assim como ocorre nas modalidades concorrência e tomada de 

preços. 

 

1.5.2 Parceria público-privada 

 

A designada parceria público-privada (PPP) é resultado de um inadiável processo de 

modernização institucional que dotou o Brasil de eficazes instrumentos para a desestatização da 

atividade econômica e da prestação de serviços públicos, livrando-se, assim, das amarras 
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impostas pela Lei geral de licitações (LGL) e pela Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei 

de Concessão e Permissão de Serviços Públicos) (Kurtz, 2004, p. 1).  

A PPP surge em um contexto em que a legislação brasileira já caminhava para um cenário de 

redução do papel do Estado na atividade econômica, por meio das privatizações, do estímulo à 

competição nos serviços públicos e do amadurecimento de um modelo de parceria entre os entes 

público e privado, marcado pela maior autonomia conferida ao último. No Brasil, esse quadro 

marca, também, a transição de um modelo de administração pública burocrática para um modelo 

gerencial (Cardoso, 2014, p. 3). 

A PPP foi instituída pela Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e, conceitualmente, é uma 

modalidade especial de concessão de serviço público, que possui como objetivo atrair o 

investimento privado, nacional ou estrangeiro, para a viabilização de projetos de grande vulto que 

não podem ser suportados apenas pela administração pública. Em contrapartida, ao parceiro 

privado é garantido um retorno mínimo sobre o capital investido, mediante uma contraprestação 

paga pelo parceiro público a longo prazo, gerando despesas de caráter continuado ao ente público 

(Souza, 2017, p. 1). 

A Lei da PPP apresenta duas modalidades de concessão: 

a) concessão patrocinada – delegação de serviços públicos ou obras públicas quando 

envolver, adicionalmente à tarifa cobrada do usuário, uma contraprestação do ente 

público concedente; e 

b) concessão administrativa – delegação de serviços (a lei não os qualifica como 

necessariamente públicos) dos quais a administração seja usuária direta ou indireta, 

ainda que envolva execução de obra ou o fornecimento e instalação de bens. Essa 

modalidade compreende: 

i. serviço público não remunerado por tarifa cobrada aos usuários, mas sim 

custeado pela administração, que será prestado diretamente à população pelo 

parceiro privado contratado, de forma que, nesse caso, a administração é usuária 

indireta; e 
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ii. serviço comum, que normalmente poderia ser objeto de um contrato 

administrativo de prestação de serviços, tendo a administração como usuária 

direta, mas regido como se fosse uma concessão administrativa. 

A Lei apresenta três hipóteses de vedação à realização das parcerias público-privadas:  

a) quando o valor contratado for inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);  

b) quando o período de prestação do serviço for inferior a cinco anos (o período máximo 

é de trinta e cinco anos); e 

c) quando tem como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e 

instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 

A contraprestação da Administração ao particular não se restringe a dinheiro, como acontece na 

Lei geral de licitações. A lei das PPPs admite, por expresso, a possibilidade de remunerar o 

contratado por meio de cessão de créditos não tributários, outorga de direitos da administração 

pública, outorga de direitos sobre bens públicos e outros meios admitidos em lei. A remuneração 

do parceiro poderá ser variável, de acordo com o seu desempenho, conforme metas e padrões de 

qualidade definidos no contrato. Poderá também ser concedido um aporte de recursos ao parceiro 

privado para realizar obras ou adquirir bens reversíveis, desde que tais gastos estejam autorizados 

pelo edital de licitação. Nesse caso, quando da extinção do contrato, o parceiro não receberá 

nenhuma indenização pela não amortização ou depreciação de parcelas referentes a esses bens. 

O pagamento da contraprestação, em regra, é realizado após a disponibilização do serviço. 

Todavia, contraprestação não se confunde com aporte de recursos, que poderá ser efetuado ainda 

na fase de investimentos, antes de existir qualquer serviço disponibilizado, desde que guarde 

proporcionalidade com as etapas executadas. 

A contratação da parceria público-privada deve necessariamente ser precedida de licitação na 

modalidade concorrência, embora seja possível a adoção de alguns elementos extraídos do 

procedimento do pregão, a exemplo da possibilidade de lances verbais e a inversão das fases de 

habilitação e julgamento. O julgamento das propostas poderá ser precedido da etapa de 

qualificação das propostas técnicas, em que poderão ser adotados os seguintes critérios: (i) menor 

tarifa; (ii) combinação da menor tarifa e melhor técnica; (iii) menor valor da contraprestação da 

administração pública; e (iv) combinação do menor valor da contraprestação da administração 



29 

 

pública e melhor técnica. Existe a possibilidade de participação do elaborador do projeto básico 

e(ou) executivo, direta ou indiretamente, na licitação e na execução do contrato. 

Um importante dispositivo criado pela Lei das PPPs, que foi posteriormente regulamentado pelo 

Decreto n. 8.428, de 2 de abril de 2015, é o procedimento de manifestação de interesse (PMI). 

Trata-se de uma prática internacionalmente difundida para agilizar a estruturação de PPPs e 

garantir maior transparência e competitividade do processo de seleção, modelagem, licitação e 

contratação de projetos de infraestrutura. 

Basicamente o PMI é uma convocação da administração pública para manifestar seu interesse em 

receber da iniciativa privada estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, dados, 

informações técnicas, projetos ou pareceres de interessados, a serem utilizadas em modelagens de 

parcerias público-privadas ou concessões já definidas como prioritárias. Vence a empresa que 

apresentar a melhor proposta, que, se utilizada em uma eventual PPP, obriga o novo parceiro 

privado a ressarcir o vencedor do PMI de acordo com o montante pré-estipulado no edital.  

A inovação trazida pelo PMI é de grande utilidade para a administração pública, uma vez que a 

iniciativa privada é capaz de gerar informações de projetos de infraestrutura de modo mais ágil 

que o poder público, considerando sua maior rapidez na contratação de projetistas, sondagens, 

topografia e estudos ambientais. 

Em 2015, foi editada a Lei n. 13.137, de 19 de junho de 2015, que incluiu na Lei das PPPs, dentre 

os entes públicos autorizados a celebrar contratos via PPP, os órgãos da administração pública 

direta do Poder Legislativo. Esta lei colocou ainda sob o controle das Casas Legislativas todo o 

ciclo de contratação de uma PPP, da seleção dos estudos até a gestão do contrato.  

Nesse mesmo ano, a Câmara dos Deputados regulamentou, por meio do Ato da Mesa n. 11 de 

25/03/2015, os procedimentos internos para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou 

investigações a serem eventualmente utilizados em modelagens de parcerias público. Ficou 

estabelecido que a Mesa é o órgão gestor de parcerias público-privadas no âmbito da Câmara dos 

Deputados, tendo a competência de regulamentar e gerir todo o processo de concepção, 

modelagem, licitação, contratação, fiscalização e execução da parceria. O Ato da Mesa prevê, 

ainda, a constituição de comissão especial, integrada exclusivamente por servidores efetivos do 

quadro de pessoal da Câmara dos Deputados, para auxiliar a Mesa Diretora no exame e 
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julgamento de todos os documentos e procedimentos relativos ao PMI, à modelagem, à licitação, 

à contratação e à fiscalização da PPP. 

Desta forma, a Câmara dos Deputados está apta a realizar contratações via PPP. A primeira 

tentativa ocorreu em 2015, com a publicação do Procedimento de Manifestação de Interesse n. 1, 

de 2015, cujo objetivo era selecionar uma empresa para elaborar o projeto de viabilidade técnica, 

jurídica, operacional e financeira da PPP responsável por construir, reformar e manter prédios 

destinados a gabinetes parlamentares e outras estruturas da Casa. Contudo, por diversos motivos, 

a ideia não foi adiante. 

Novas tentativas estão no radar não apenas da Câmara dos Deputados, mas também de outros 

órgãos da administração pública, que vislumbram na PPP a concreta possibilidade de o setor 

público contratar a iniciativa privada em regime de verdadeira parceria. 

 

1.5.3 Nova lei de licitações 

 

Diante da incapacidade da Lei geral de licitações (LGL) em suprir as necessidades da 

Administração Pública na aquisição de bens com mais eficiência, está em trâmite no Congresso 

Nacional a chamada Nova lei de licitações, que pretende revogar a atual. Em 13 de dezembro de 

2016 o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei do Senado n. 559, de 2013, que recebeu o 

número de Projeto de Lei n. 6.814/2017 ao ser encaminhado à Câmara dos Deputados, onde 

ainda está pendente de aprovação. 

O texto aprovado pelo Senado Federal incorpora na nova lei de licitações medidas que já estavam 

presentes em outras legislações, como a inversão de fases, a concentração recursal, a negociação 

e a contratação integrada. No caso da contratação integrada, o setor privado poderá elaborar o 

projeto completo (antigo projeto básico) e o executivo, responsabilizando-se pela execução de 

obras e serviços. Também foi estabelecida a contratação semi-integrada, que permitirá equilibrar 

os requisitos da contratação integrada com aqueles presentes nos regimes tradicionais de 

contratação. Neste modelo, a empresa fica responsável pelo projeto executivo e há a possibilidade 

de ajustes no projeto básico durante a execução contratual, desde que as partes assim julguem 

conveniente. 
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Ela também incorpora uma prática advinda do regulamento de compras governamentais da 

Comunidade Europeia, o chamado diálogo competitivo. Trata-se de modalidade de licitação em 

que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados com o 

intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, com 

apresentação de proposta final pelos licitantes após o encerramento do diálogo. 

Outra novidade é o aperfeiçoamento dos mecanismos de garantias, dando maior segurança aos 

financiadores dos projetos. As obras de grande vulto deverão contratar um seguro muito maior 

que o atual, o que pode ser um ponto de grande polêmica, visto que pode não haver mercado 

securitário no Brasil apto a assumir todos esses riscos. A nova lei também admite o uso de 

arbitragem em contratos administrativos, o que mitiga a morosidade e os elevados custos de 

transação do Poder Judiciário. 

Outra novidade da nova lei é a obrigatoriedade de elaboração de uma matriz de riscos referente à 

cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes, em termos de ônus 

financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. Também são estabelecidos 

procedimentos auxiliares das contratações, como o credenciamento, a pré-qualificação, sistema 

de registro de preços e registro cadastral, com o intuito de dar mais celeridades às licitações. 

Por fim, a nova lei tenta simplificar as modalidades de licitação e estabelece novas hipóteses de 

dispensa e inexigibilidade. Além disso, permite a celebração de contrato de até cinco anos para 

fornecimento continuado de bens e serviços, com renovações que podem totalizar dez anos de 

contrato. 

De acordo com o texto aprovado no Senado Federal, embora polêmico em certos aspectos, a nova 

lei de licitações representa um progresso em relação às atuais regras. É preciso aguardar as 

alterações a serem propostas na Câmara dos Deputados e a futura aprovação do projeto de lei, 

para, enfim, concluir a respeito do sucesso da nova lei de licitações, considerando ainda o tempo 

de maturidade que todo novo regulamento necessita. 
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2 BUSINESS CASE 

 

2.1 Justificativa 

 

A grave crise econômica vivenciada atualmente no Brasil resultou em um ambiente de acentuada 

restrição orçamentária para a administração pública. As medidas adotadas pelo governo federal, 

bem como as legislações aprovadas ou em andamento no Congresso Nacional, vêm colocando no 

foco dos gestores públicos a austeridade fiscal, que atinge não apenas as políticas públicas 

aplicadas no país, mas também a gestão interna dos órgãos públicos. 

Aliado a isso, o Brasil passou a viver, a partir de 2014, os primeiros grandes indícios daquilo que 

pode ser a maior crise hídrica de sua história. Com um problema grave de seca e de gestão dos 

recursos naturais, o país vem apresentando níveis baixos em seus reservatórios mesmo em épocas 

do ano em que eles normalmente estão mais cheios. Essa situação representa, de certa forma, uma 

grande contradição, pois o Brasil é considerado a maior potência hídrica do planeta, o que 

evidencia graves problemas de planejamento e gestão por parte do poder público.  

Nesse contexto, dentre as diversas vertentes do tema sustentabilidade no setor público, o uso 

racional de recursos como água e energia elétrica ficou em evidência, uma vez que a matriz 

energética brasileira é predominantemente hídrica. Este trabalho tem o objetivo de explorar o 

tópico energia elétrica, pois se acredita que uma melhoria do planejamento e da gestão do uso 

deste recurso pode representar ganhos econômicos, sociais e ambientais, tanto para os usuários 

diretos quanto para a sociedade. 

A gestão de energia elétrica aplicada aos edifícios públicos, conforme exposto na Seção 1 deste 

trabalho, tem o objetivo de otimizar o consumo de energia, reduzir custos e aumentar a 

confiabilidade e segurança das instalações elétricas. Grande parte dos órgãos possui setores 

específicos responsáveis por esta tarefa, cujo gestor tem a atribuição de adotar as melhores 

práticas para manter e atualizar as instalações dos edifícios administrados.  

A maioria dos gestores públicos segue o tradicional modelo de gestão de energia elétrica, já 

descrito neste trabalho. A iniciativa privada, por outro lado, vem aprimorando-o com ações 

raramente vistas no setor público, como (i) a substituição de subestações de energia pertencentes 
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à concessionária local, (ii) a implantação de geração distribuída, e (iii) a aquisição de energia via 

mercado livre. Essa defasagem deve-se à menor liberdade de escolha e à maior dificuldade de 

investimento por parte dos gestores públicos, principalmente durante período de recessão 

econômica. 

Diante da realidade apresentada, é momento de o setor público dar um passo adiante no campo da 

gestão de energia elétrica e aproximar-se do que se observa na iniciativa privada. Este trabalho 

propõe, portanto, a implantação de novo modelo de gestão de energia elétrica para o Congresso 

Nacional, que inclui a elaboração de estudo técnico e a contratação de uma empresa responsável 

por executar projeto de engenharia, adquirir e distribuir energia e propor melhorias de eficiência 

energética para os edifícios administrativos das duas Casas. 

Esse novo modelo possibilitará grande redução de custo na contratação de energia elétrica pela 

concessionária, além de abrir a possibilidade de aquisição de energia via mercado livre. 

Aumentará a eficiência e confiabilidade do fornecimento de energia e permitirá investimentos em 

eficiência energética que, na situação atual, estão praticamente inviáveis financeiramente.  

Pretende-se implantar o novo modelo de forma a dividir as responsabilidades com a contratada, 

cabendo a ela arcar com boa parte (ou a totalidade) do investimento inicial, que, conforme já 

exposto, é uma grande limitação da gestão pública. A forma de rateio da economia esperada ao 

longo dos anos será delimitada pelo estudo técnico a ser elaborado e pelos modelos de 

contratação propostos, que envolvem a lei da parceria público-privada e a nova lei de licitações, 

uma vez que as amarras da Lei geral de licitações inviabilizam a ideia. 

A proposta deste projeto inclui também a unificação da gestão de energia da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, que possuem instalações e problemas semelhantes. A 

contratação conjunta justifica-se (i) pela maior atratividade para o mercado privado, o que 

implica maior concorrência na licitação e, consequentemente, redução dos custos envolvidos na 

contratação; (ii) pela boa parceria das áreas técnicas das duas Casas, que inclusive já administram 

conjuntamente partes de um edifício; (iii) pela necessidade de encaminhar circuitos elétricos de 

forma subterrânea, sob terrenos administrados pelas duas Casas; (iv) pela necessidade de uma 

maior equipe para fiscalização do contrato; e (v) pelo ganho de escala global, considerando que a 

execução de apenas uma obra de engenharia e a unificação da gestão de energia representam 

custos mais baixos para o poder público. 
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A implantação desta solução representa uma mudança de paradigma na forma como é realizada a 

gestão de energia elétrica não apenas na Câmara dos Deputados e Senado Federal, mas também 

na maioria dos órgãos públicos. Ao mesmo tempo em que se espera um retorno sobre o 

investimento no curto prazo, pretende-se que os benefícios gerados perdurem no médio e longo 

prazos. 

 

2.2 Diagnóstico da situação atual 

 

A gestão de energia elétrica dos edifícios administrativos da Câmara dos Deputados é realizada 

pelo Departamento Técnico (Detec), que monitora mensalmente o consumo de energia elétrica 

por meio de faturas e de medidores de energia instalados pontualmente. Os dados coletados 

permitem o mapeamento do perfil de consumo dos edifícios e, por consequência, a proposição de 

melhorias relacionadas à gestão da energia elétrica. 

A prestação contínua dos serviços de fornecimento de energia aos edifícios da Câmara dos 

Deputados é garantida por contratos administrativos assinados junto à Companhia Energética de 

Brasília (CEB), delimitados pelas resoluções normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel). Portanto a Câmara é classificada como consumidora cativa e adquire energia elétrica no 

Ambiente de Contratação Regulada (ACR). 

O acompanhamento mensal das faturas da CEB desde 1999 gerou as curvas mostradas na Figura 

2.1, que representam o histórico de consumo de energia elétrica dos edifícios administrativos da 

Câmara dos Deputados, em milhões de reais e em GWh (gigawatt-hora).  
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Figura 2.1 – Histórico de consumo de energia da Câmara dos Deputados desde 1999. 

 
  Fonte: Detec, 2017. 

 

Além da sazonalidade em anos eleitorais, percebe-se que o consumo total em GWh (linha sólida) 

é afetado por questões políticas e administrativas, como a obrigatoriedade de racionamento de 

energia em 2002 e a inauguração de edifícios em 2007 (Cefor) e 2013 (Cetec Norte), e também 

por questões técnicas, como a substituição de luminárias em 2006 e a modernização de sistemas 

de ar condicionado em 2014.  

De acordo com o relatório de conservação de água e energia elétrica na Câmara dos Deputados, 

elaborado pelo Detec em 2016, a gestão de energia adotada na Casa conseguiu manter o consumo 

de 2016 abaixo do registrado em 1999, apesar do aumento da área construída, da população fixa e 

flutuante, do número de equipamentos de informática e da carga térmica durante este período. 

Importantes medidas de conservação de energia, que refletem na redução do consumo, foram 

adotadas ao longo desses anos. Algumas configuram investimento de recursos financeiros e 

outras são apenas melhorias de procedimentos, conforme exemplos a seguir: 

a) substituição do sistema de iluminação de grandes áreas dos edifícios Anexo I, II, III e 

IV, com aplicação de lâmpadas e luminárias de maior rendimento; 

b) instalação de bancos de capacitores para corrigir o excesso de energia reativa e 

diminuição das perdas elétricas; 
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c) instalação de sensores de presença em todos os banheiros públicos para acendimento 

da iluminação apenas quando necessário; 

d) melhoria das especificações de equipamentos elétricos e eletrônicos, de forma a 

limitar a circulação de correntes elétricas harmônicas e diminuir as perdas elétricas; 

e) medidas operativas de desligamento de cargas elétricas não essenciais no período 

noturno e nos finais de semana; e 

f) sensibilização sobre o uso de energia elétrica, através de palestras e campanhas. 

No planejamento do Detec ainda existem ações em andamento ou que serão implementadas em 

breve, tais como: 

a) modernização do sistema de ar condicionado de todos os edifícios do Complexo 

Principal, com substituição das máquinas elétricas que utilizam gases refrigerantes 

nocivos ao meio ambiente por outras mais eficientes; 

b) modernização de todos os elevadores do Complexo Principal, com a utilização de 

máquinas elétricas mais eficientes; 

c) substituição de iluminação fluorescente por soluções em LED; 

d) instalação de novos medidores de energia pontuais para mapeamento do consumo; 

e) projetos de iluminação para as áreas onde estão instaladas luminárias ineficientes; 

f) instalação de sensores de presença em gabinetes do Anexo IV e escritórios do Anexo 

I; e 

g) melhoria da regulamentação acerca do uso de equipamento de terceiros nas 

dependências da Câmara. 

O avanço tecnológico e as alterações na legislação vêm trazendo novidades que abrem 

possibilidades de melhoria em relação à eficiência energética dos edifícios da Câmara, por isso a 

lista acima não é exaustiva e outras ações estão sendo analisadas. 

Considerando os edifícios administrativos do Complexo Principal e Avançado, a Câmara dos 

Deputados possui oito unidades consumidoras de energia, sendo duas atendidas em rede aérea 
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com tensão de 13,8 kV (quilovolts) e seis em rede subterrânea com tensão de 380 V (volts). Estas 

unidades totalizam uma demanda contratada de 6,36 MW (megawatt), conforme Quadro 2.1.  

 

Quadro 2.1 – Unidades consumidoras da Câmara dos Deputados. 

Unidade Consumidora Subgrupo Demanda 

Edifício Principal AS 1.200 kW 

Anexo I AS 350 kW 

Anexo II AS 1.200 kW 

Anexo III AS 1.000 kW 

Anexo IV - Ar condicionado AS 1.050 kW 

Anexo IV - Iluminação AS 1.000 kW 

Garagem e Cefor A4 360 kW 

CETEC Norte A4 200 kW 

Total 6.360 kW 

           Fonte: Detec, 2017. 

 

A situação descrita até aqui aplica-se também ao Senado Federal. O órgão vizinho, por meio da 

gestão de sua Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), adquire energia via mercado cativo, possui 

instalações semelhantes e pratica o mesmo modelo de gestão de energia elétrica. Considerando o 

edifício-sede e os anexos localizados nas proximidades, o Senado Federal possui nove unidades 

consumidoras de energia, sendo duas atendidas em rede aérea com tensão de 13,8 kV e sete em 

rede subterrânea com tensão de 380 V. Estas unidades totalizam uma demanda contratada de 

5,115 MW, conforme Quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2 – Unidades consumidoras do Senado Federal. 

Unidade Consumidora Subgrupo Demanda 

Anexo II Medidor 2 AS 490 kW 

Anexo II Medidor 1 AS 845 kW 

Anexo I e Ed. Principal AS 470 kW 

CM-3 AS 855 kW 

Interlegis AS 245 kW 

Gráfica AS 755 kW 

Prodasen AS 455 kW 

Unidades de Apoio A4 945 kW 

Coordenação de Transportes A4 55 kW 

Total 5.115 kW 

            Fonte: Sinfra - Senado Federal, 2017. 
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A Figura 2.2 apresenta o mapa da região da Esplanada dos Ministérios de Brasília-DF, onde estão 

destacadas as unidades consumidoras da Câmara e do Senado listadas nos quadros acima. 

 

Figura 2.2 – Mapa das unidades consumidoras da Câmara e Senado. 

 
Fonte: Google maps e edição própria. 

 

Na Figura 2.2 também está destacado o ponto de fornecimento da CEB mais próximo do 

Congresso Nacional, a Subestação Brasília Centro, localizada próxima ao Centro de Formação, 

Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Câmara dos Deputados. Essa subestação possui 

tensões de transformação de 138 kV, 34,5 kV e 13,8 kV.  

O panorama atual das instalações elétricas e do modelo de gestão de energia elétrica é o mesmo 

para as duas Casas Legislativas, que enfrentam os mesmos problemas: 

a) subestações de energia da CEB já no fim da vida útil – a interface entre a rede da 

concessionária e a rede elétrica interna da maioria dos edifícios é realizada por 

subestações de energia da própria CEB, instaladas dentro dos edifícios. A vida útil 

delas já está no fim e a gestão das duas Casas nada pode fazer para melhorar os 

aspectos de segurança e confiabilidade do fornecimento de energia neste ponto da 

rede elétrica; 

b) edifícios não possuem autonomia para geração própria de energia elétrica – as duas 

Casas possuem geradores de energia como forma de redundância ao fornecimento 
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pela CEB, contudo essa geração é parcial e não atende a todos os tipos de carga 

elétrica, mas somente as classificadas como críticas; 

c) impossibilidade de opção pelas subclasses tarifárias A4 e AS – pelas configurações 

das entradas de energia dos edifícios, não há como optar pelas classes tarifárias A3 e 

A2, por exemplo, que possuem tarifas mais baratas; 

d) impossibilidade de atuar no mercado livre de energia como consumidor livre – na 

situação atual, o Congresso Nacional poderia atuar no mercado livre de energia 

apenas como consumidor especial, uma vez que a tensão de fornecimento de suas 

unidades é inferior a 69 kV; e 

e) dificuldade de investir devido à lei de licitações e ao limite de gastos públicos – as 

amarras da lei de licitações e a recente imposição de um teto de gastos dificultam os 

investimentos na gestão de energia. 

A solução ou minimização destes problemas de forma pontual pode até ser viável no cenário 

atual, mas a solução global, com foco no planejamento de médio e longo prazos, só é possível 

com a implantação de um novo modelo de gestão de energia elétrica. 

 

2.3 Método de abordagem 

 

A proposta deste projeto é implantar um novo modelo de gestão de energia elétrica unificada para 

o Congresso Nacional, em substituição ao modelo hoje adotado de forma individualizada por 

cada Casa do Legislativo Federal. Esse novo modelo exige a elaboração de um estudo técnico e a 

contratação de empresa responsável pela execução de projeto de engenharia e pela gestão de 

energia. Os métodos de abordagem descritos a seguir mostram como esse objetivo será 

alcançado. 
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2.3.1 Quanto ao acordo formal entre Câmara dos Deputados e Senado Federal 

 

Como se trata de uma solução conjunta entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, deve ser 

assinado um acordo formal entre as duas Casas para delimitar os direitos e deveres de cada uma 

durante o período de implantação do projeto.  

A boa parceria já existente entre as áreas técnicas dos dois órgãos (Detec e Sinfra) pode ser a 

base para a formalização desse acordo. Uma vez alinhadas as questões técnicas pela equipe de 

projeto, devem ser envolvidos outros setores administrativos responsáveis, por exemplo, pelos 

contratos, licitações e finanças de cada órgão, com o objetivo de elaborar uma minuta que integre 

todos os aspectos necessários à execução do projeto. 

Como sugestão, o acordo pode ser firmado em forma de convênio, assim como ocorreu em 2015, 

quando as áreas de tecnologia de informação dos dois órgãos (Centro de Informática – Cenin –, 

pela Câmara, e Secretaria de Tecnologia de Informação – Prodasen –, pelo Senado) assinaram o 

Convênio N. 1, de 2015, para promover facilidades de reciprocidade de ambiente físico 

operacional – datacenter – para ativos de tecnologia de informação. 

Como a equipe de projeto é composta por representantes das duas Casas, os membros de cada 

órgão ficam responsáveis por promover reuniões internas entre os diversos setores envolvidos e 

apresentar as informações consolidadas ao restante da equipe, que ficará responsável pela 

elaboração final da minuta a ser apreciada pela administração superior dos órgãos.  

 

2.3.2 Quanto ao levantamento de dados das instalações 

 

A atual situação das instalações do Congresso Nacional foi brevemente apresentada na Seção 2.2, 

contudo faz-se necessário realizar estudo descritivo não apenas das entradas de energia dos 

edifícios, mas também das regiões próximas, onde se pretende interligar as subestações de 

energia de forma subterrânea. 

O Quadro 2.3 lista as informações mínimas a serem consideradas no levantamento e a 

responsabilidade pelo seu fornecimento. 
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Quadro 2.3 – Dados das instalações a serem levantados. 

Informações Responsabilidade pelo fornecimento 

a) Para cada entrada de energia: 

 área útil da sala do Quadro Geral de Baixa Tensão 

(QGBT); 

 diagrama unifilar atualizado do QGBT; 

 histórico de faturas CEB; 

 previsão de aumento de carga; e 

 distância até o local da nova subestação unificada. 

b) Indicação de potência e localização das cargas críticas para 

fornecimento de energia ininterrupta. 

Detec – Câmara dos Deputados; 

Sinfra – Senado Federal. 

a) Para cada entrada de energia: 

 área útil da subestação; e 

 quantidade de transformadores. 

b) Mapa da rede subterrânea da região que engloba todas as 

entradas de energia das duas Casas. 

CEB 

Fonte: elaboração própria. 

 

Dessa forma, sugere-se à equipe de projeto a realização de reuniões técnicas com o Senado 

Federal e com a CEB para coleta das informações e consolidação do estudo descritivo, que será 

de suma importância para a subsidiar o estudo técnico a ser elaborado, conforme discriminado a 

seguir. 

 

2.3.3 Quanto à elaboração de estudo técnico 

 

Para implantação do modelo de gestão de energia proposto, deve ser elaborado estudo técnico 

baseado no diagnóstico da situação atual, no levantamento de dados das instalações existentes e 

no conhecimento consolidado na Seção 1. Esse estudo técnico será realizado pela iniciativa 

privada, e deve considerar quatro grandes tópicos: 

A) Técnico – elaboração de anteprojeto de engenharia baseado nos requisitos técnicos 

apresentados pela equipe de projeto, com memorial descritivo das soluções técnicas 

propostas; 

B) Operacional – apresentação de modelo de operação da gestão após a execução do 

projeto de engenharia, considerando as melhores práticas e inovações setoriais para 
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operação, manutenção e preservação do sistema, com definições de responsabilidades 

e escopo da prestação de serviço de fornecimento de energia; 

C) Econômico-financeiro – identificação de todos os custos de implantação, operação e 

manutenção do sistema, com estudo de análise de viabilidade financeira do 

empreendimento e detalhamento da projeção do tempo de payback e do valor 

presente líquido. Também deve ser elaborada matriz de riscos com a identificação, 

caracterização e descrição dos riscos relacionados a todas as fases de implantação do 

novo modelo; 

D) Jurídico – indicação de formas jurídicas aptas a permitir a implantação do novo 

modelo, com elaboração de minutas de contratos, convênios, acordos de cooperação, 

ou outros procedimentos necessários. 

Ressalta-se que a elaboração do projeto executivo não faz parte deste estudo técnico; ficará a 

cargo da empresa contratada posteriormente. O anteprojeto de engenharia citado deve 

contemplar, no mínimo, as seguintes etapas: 

a) construção de uma subestação de energia unificada para as duas Casas – para 

unificação da gestão e centralização da recepção e distribuição da energia adquirida. 

Essa subestação deve possuir os seguintes parâmetros: 

i. tensão de entrada de 138 kV que, além de permitir optar pelo subgrupo tarifário 

A2, possibilita a entrada no mercado livre de energia; 

ii. potência dimensionada para atender, com folga, à demanda atualmente 

contratada pelas duas Casas (11,475 MW); e 

iii. circuito de entrada redundante.  

b) construção de um parque de geração própria de energia, no mesmo local da nova 

subestação, com capacidade para atender à mesma potência dimensionada acima, 

com redundância. A geração deverá ser realizada em baixa tensão, com posterior 

elevação para conexão ao sistema; 

c) encaminhamento de circuitos elétricos subterrâneos, em média tensão, para 

atendimento de todas as unidades consumidoras descritas nos Quadros 2.1 e 2.2, com 

redundância; 
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d) desativação das subestações pertencentes à CEB instaladas em cada unidade 

consumidora existente;  

e) construção de novas subestações rebaixadoras em cada unidade existente, com tensão 

de saída de 380 Volts; 

f) instalação de novos quadros gerais de baixa tensão (QGBT) em cada unidade 

consumidora atualmente pertencente ao Grupo AS; e 

g) fornecimento ininterrupto de energia aos sistemas julgados como críticos, que 

atualmente são alimentados por sistemas de alimentação ininterrupta (SAI) de 

propriedade da Câmara e do Senado. Esse serviço pode ser prestado por meio de 

fornecimento de novos equipamentos em formato de locação ou comodato. Os atuais 

equipamentos serão repassados à contratada por meio de compensação financeira a 

ser considerada no estudo técnico. 

A equipe de projeto deverá refinar os parâmetros aqui apresentados, de forma a acrescentar 

outros detalhes que julgar necessários. Ela deve ainda alinhar a solução junto à CEB e definir o 

local de instalação da nova subestação unificada, que, por mais compacta que seja, demanda uma 

área considerável. A princípio desponta como local ideal o terreno do Senado Federal próximo ao 

Complexo Avançado da Câmara.  

Essas definições demandarão rodadas de reuniões técnicas internas a cada órgão, no âmbito da 

equipe de projeto e também junto à área técnica da CEB. A consolidação de todas essas 

informações formará os requisitos do anteprojeto de engenharia, que serão fornecidos à inciativa 

privada para permitir a elaboração do estudo técnico. Para obtenção desse estudo, vislumbra-se 

duas possibilidades: 

a) publicação de PMI – a elaboração de um Procedimento de Manifestação de Interesse 

não é mais novidade na Câmara dos Deputados e pode ser a solução para a obtenção 

do estudo técnico por meio de empresas especializadas interessadas em participar de 

uma eventual PPP; ou 

b) licitação na modalidade concurso – um convite à inovação e à participação popular, 

onde qualquer pessoa pode apresentar seu estudo técnico em troca da possibilidade de 

vencer um prêmio pré-estipulado. 
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A definição do modelo ficará a cargo da administração superior dos dois órgãos e da equipe de 

projeto, que, em qualquer caso, deverá proceder à ampla divulgação do procedimento escolhido, 

não apenas nos meios previstos em lei, mas também em feiras e congressos relacionados ao 

mercado de energia elétrica, como a Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia 

e Automação (FIEE), que ocorre a cada dois anos e tem seu próximo evento agendado para as 

datas de 23 a 26 de julho de 2019, em São Paulo-SP. No caso de escolha por edital de concurso, 

será necessária também a divulgação em sítios específicos na Internet; a equipe deverá procurar o 

alinhamento com o Cenin para utilizar o portal de desafios do legislativo já lançado em 2017. 

  

2.3.4 Quanto ao modelo de contratação 

 

Pelo já exposto na Seção 1, adotar um modelo de contratação via Lei geral de licitações 

dificultaria, atrasaria, ou mesmo inviabilizaria os investimentos necessários para a implantação 

do novo modelo. Com o orçamento agora bastante limitado, uma boa solução seria utilizar a 

própria redução de gastos com energia elétrica para custear a execução do projeto de engenharia, 

o que requer uma lenta amortização ao longo dos anos. 

Considerando que a lei atual restringe a vigência dos contratos em sessenta meses, a proposta 

deste projeto é realizar uma licitação, na modalidade concorrência, para contratar uma empresa 

de engenharia via parceria público-privada, que permite vigência de até trinta e cinco anos. Essa 

parceira terá o ônus dos custos dos investimentos iniciais, mas receberá, em contrapartida, uma 

parcela da economia obtida nas faturas de energia devido à mudança de classe tarifária.  

Além disso, caso julgue viável, ela pode optar por rescindir o contrato de compra de energia 

regulada junto à CEB e adquirir energia no mercado livre. Ela pode, ainda, propor a instalação de 

sistemas de geração distribuída com fontes alternativas, como, por exemplo, o uso de painéis 

solares fotovoltaicos. Em todas essas possibilidades, ela estaria procurando maximizar seu lucro, 

o que acarretaria, por consequência, ganhos também para o parceiro público, o Congresso 

Nacional. 

Pelo exposto, percebe-se que a contratada passará a ser a gestora de energia elétrica dos edifícios, 

pelo menos no tocante à entrada de energia. Ficará a cargo dos gestores das duas Casas a 
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responsabilidade pela fiscalização do contrato e pela continuidade da gestão de energia nos 

ambientes internos dos edifícios (escritórios, gabinetes, plenários etc.).  

Apesar de parecer já definido o modelo de contratação via PPP, diante dos pontos fracos da Lei 

geral de licitações, existe a possibilidade de utilização da nova lei de licitações, que, entre outras 

alterações, pretende expandir o limite máximo da vigência contratual para dez anos. Contudo, 

esta lei ainda depende de aprovação pelo Congresso Nacional e é considerada aqui como uma 

opção futura a ser analisada. 

A equipe de projeto deve, portanto, considerar o estudo técnico a ser elaborado pela iniciativa 

privada e aprimorar os termos da contratação nos aspectos técnico, jurídico e econômico, com 

vistas a garantir um negócio vantajoso para as duas parceiras no longo prazo. Todos esses termos 

devem incluir não apenas o período de implantação deste projeto, mas também os anos seguintes, 

quando efetivamente estará implantado o novo modelo de gestão de energia elétrica. 

 

2.3.5 Quanto às limitações e ao não-escopo 

 

Não está no escopo deste projeto a fiscalização contratual após o fim da execução do projeto de 

engenharia. Apesar de a contratação poder dar-se por até trinta e cinco anos, considera-se que o 

novo modelo de gestão de energia elétrica para o Congresso Nacional será implantado com a obra 

executada, quando novo contrato será assinado junto à CEB e a nova configuração da entrada de 

energia será ativada. Portanto, o restante da vigência contratual, quando de fato o novo modelo 

estará implantado e em produção, não é escopo deste projeto. 

 

2.4 Benefícios esperados 

 

A implantação de um novo modelo de gestão de energia elétrica para o Congresso Nacional 

representa: 

a) aumento da segurança das instalações elétricas – subestações de energia modernas e 

confiáveis; 
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b) aumento da disponibilidade do fornecimento de energia elétrica para o Congresso 

Nacional – geradores de energia com capacidade para a demanda total dos edifícios; 

c) diminuição de custos – opção por tarifa de energia mais barata; 

d) possibilidade de adquirir energia elétrica de outros geradores – mercado livre; 

e) possibilidade de investimentos em novas tecnologias até então pouco viáveis 

financeiramente – usina solar ou eólica, por exemplo; e 

f) unificação da gestão de energia elétrica com o Senado Federal – ganho de escala, 

redução de custos e otimização de recursos. 

 

2.5 Alinhamento com o planejamento estratégico 

 

O projeto está alinhado com o planejamento estratégico da Câmara dos Deputados nas seguintes 

linhas de atuação da diretriz “Gestão”: 

A) Assegurar a infraestrutura adequada e continuidade dos serviços; 

B) Melhorar a eficiência administrativa e a utilização dos recursos; e 

C) Instituir serviços comuns ao Parlamento. 

 

3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

3.1 Escopo  

 

3.1.1 Objetivo  

 

Implantar em cinco anos um novo modelo de gestão de energia elétrica no Congresso Nacional, 

baseado na elaboração de estudo técnico e na contratação de empresa responsável por executar 
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projeto de engenharia, gerir a aquisição e distribuição de energia e propor melhorias de eficiência 

energética e implantação de novas tecnologias nos edifícios administrativos das duas Casas. 

 

3.1.2 Entregas 

 

Para a consecução do objetivo proposto, estão previstas as seguintes entregas: 

A) Gerenciamento do projeto – o plano de gerenciamento guiará o gerente na execução, 

monitoramento e controle do projeto; 

B) Acordo formal entre Câmara dos Deputados e Senado Federal – documento formal 

contendo os tópicos acordados entre as duas Casas no tocante à implantação conjunta 

do projeto e à fiscalização do contrato a ser assinado; 

C) Estudo técnico – a ser elaborado pela iniciativa privada, baseado em informações 

levantadas pela equipe de projeto. Esta entrega é composta pelos seguintes pacotes de 

trabalho: levantamento de dados das instalações existentes, alinhamento da solução 

junto à CEB, definição do local da nova subestação, definição dos requisitos junto ao 

Senado Federal e, finalmente, a elaboração de PMI ou edital de concurso para escolha 

do estudo técnico; 

D) Contratação – a contratação de empresa de engenharia envolve as seguintes etapas: 

definição do modelo, elaboração do edital de licitação, a licitação em si, e a assinatura 

do contrato; e 

E) Execução do projeto de engenharia – a execução do projeto de engenharia será 

realizada pela empresa contratada e envolve as seguintes etapas: elaboração do 

projeto executivo; instalação da subestação unificada; encaminhamento de circuitos 

de forma subterrânea; instalação das novas subestações rebaixadoras; instalação dos 

novos QGBTs; desativação do sistema antigo e ativação do novo; e fornecimento de 

energia ininterrupta. 
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3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

 

A Figura 3.1 ilustra a estrutura analítica do projeto (EAP). 

 

Figura 3.1 – EAP do projeto.

Fonte: elaboração própria. 
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3.2 Cronograma 

 

O Quadro 3.1 apresenta o cronograma do projeto. 

 

Quadro 3.1 – Cronograma do projeto. 

Entregas Pacotes de trabalho 
Entrega(s)/pacote(s) 

predecessor(as)/(es) 
Duração 

A) Gerenciamento do 

projeto  

A.1) Revisão e aprovação do projeto - 1 mês 

A.2) Elaboração do termo de abertura do projeto - 1 mês 

A.3) Desenvolvimento do plano de gerenciamento 

do projeto 
A.1 e A.2 2 meses 

A.4) Orientação e gerenciamento da execução do 

projeto 
A.3 57 meses 

A.5) Monitoramento e controle do trabalho do 

projeto 
A.3 57 meses 

A.6) Encerramento do projeto A.4 e A.5 1 mês 

C) Acordo formal 

entre Câmara e 

Senado 

B.1) Definição do modelo de parceria A.2 1 mês 

B.2) Elaboração da minuta de acordo/convênio B.1 2 meses 

B.3) Assinatura do acordo/convênio B.2 1 mês 

B) Estudo técnico  

C.1) Levantamento de dados das instalações 

existentes 
A.2 1 mês 

C.2) Alinhamento da solução junto à CEB C.1 1 mês 

C.3) Definição do local da nova subestação C.2 1 mês 

C.4) Definição dos requisitos junto ao Senado 

Federal 
C.3 1 mês 

C.5) Elaboração do PMI ou edital de concurso B.3 e C.4 6 meses 

C.6) Escolha do melhor estudo técnico C.5 5 meses 

D) Contratação de 

empresa de 

engenharia 

D.1) Definição do modelo C.6 1 mês 

D.2) Elaboração do edital de licitação D.1 10 meses 

D.3) Licitação D.2 3 meses 

D.4) Assinatura do contrato D.3 1 mês 

E) Execução do 

projeto de engenharia 

E.1) Elaboração do projeto executivo D.4 2 meses 

E.2) Instalação da subestação unificada E.1 20 meses 

E.3) Encaminhamento de circuitos de forma 

subterrânea 
E.1 20 meses 

E.4) Instalação das novas subestações rebaixadoras E.1 20 meses 

E.5) Instalação dos novos QGBTs E.1 20 meses 

E.6) Desativação do sistema antigo e ativação do 

novo 
E.2, E.3, E.4 e E.5 8 meses 

E.7) Fornecimento de energia ininterrupta E.1 20 meses 

Duração total do projeto 60 meses 

Fonte: elaboração própria. 
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3.3 Custos 

 

Os custos do projeto foram estimados considerando três grandes parcelas: 

a) custo da equipe de projeto – os 6 integrantes da equipe trabalharão no projeto em 

tempo parcial durante os 60 meses de duração do projeto. Considerando 22 dias úteis 

por mês e valor médio de R$ 162,50 por hora de trabalho de um servidor efetivo da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tem-se um total de R$ 5.148.000,00 nos 

60 meses do projeto (6 profissionais × 60 meses × 22 dias/mês × 4 horas/dia x R$ 

162,50). Dessa forma, cada Casa deverá arcar com um custo estimado de R$ 

2.574.000,00 com a equipe de projeto; 

b) custo do estudo técnico – a definição do modelo para obtenção do estudo técnico 

resultará na publicação de um PMI ou de uma licitação na modalidade concurso. Na 

primeira opção não há custos diretos, uma vez que a compensação pelos serviços 

prestados ficará a cargo da vencedora da PPP, via ressarcimento. Na possibilidade do 

concurso, há o custo referente aos prêmios a serem distribuídos para o(s) melhor(es) 

estudo(s) técnico(s); neste caso estima-se um custo de R$ 200.000,00; e 

c) custo da execução do projeto de engenharia – a depender do estudo técnico escolhido, 

este custo pode ser repassado ou não à Administração. É possível que a obra seja 

totalmente custeada pela empresa contratada sem a participação financeira do 

Congresso Nacional; neste caso, a contratada iria reaver seu investimento ao longo 

dos anos, de acordo com a economia gerada pela intervenção nos faturamentos de 

energia. Também pode ser escolhido um modelo em que a parceira pública paga 

contraprestações mensais à contratada, desde o início das obras. Logo, o estudo 

técnico irá definir a forma de pagamento da execução do projeto de engenharia pela 

Câmara e Senado. 

Portanto, desconsiderando a parcela referente ao custo da execução do projeto de engenharia, o 

custo total do projeto para as duas Casas do Legislativo é de R$ 5.348.000,00 nos 60 meses do 

projeto, ou R$ 2.674.000,00 para cada Casa. Não foram considerados os custos inerentes aos 

trâmites administrativos das contratações. 
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Nesse caso, a execução do projeto de engenharia pode ser custeada, em partes, por três medidas 

permitidas pela implantação do projeto: 

a) alteração de subgrupo tarifário junto à CEB – após a execução do projeto de 

engenharia e a consequente reclassificação das unidades no subgrupo A2, os 

faturamentos de energia dos dois órgãos serão reduzidos em aproximadamente 25%. 

Considerando os custos com a tarifa de uso do sistema de distribuição (Cusd), com a 

contribuição de iluminação pública (CIP) e com o efetivo fornecimento de energia 

elétrica, o gasto com os contratos de fornecimento de energia da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal totalizou R$ 30 milhões no ano de 2016. Estima-se, 

portanto, uma economia de R$ 7.500.000,00 ao ano para os dois órgãos; 

b) aquisição de energia via mercado livre – a execução do projeto de engenharia 

permitirá, a critério da contratada, a migração do mercado cativo para o mercado livre 

de energia, o que pode representar uma economia extra de até 10% ao ano, ou seja, 

R$ 2.250.000,00; e 

c) implantação de projetos de eficiência energética – a critério da contratada, e com 

concordância da fiscalização, poderão ser executados projetos de eficiência 

energética com o intuito de reduzir o consumo ou optar por fontes alternativas de 

energia, como, por exemplo, energia solar fotovoltaica ou eólica, que refletirão na 

redução do montante de energia a ser adquirida de outros geradores. 

Entre custos de projeto e economia gerada, percebe-se o grande potencial de benefícios que tem 

este projeto. Espera-se que a economia gerada com a implantação do projeto, após o pagamento 

dos custos para execução do projeto de engenharia, seja repartida entre as parceiras pública e 

privada. 

 

3.4 Qualidade 

 

Os critérios de aceite para as entregas deste projeto são: 

A) Gerenciamento do projeto – não há critérios específicos para esta entrega; 

B) Acordo formal entre Câmara dos Deputados e Senado Federal: 
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i. A vigência do acordo deve englobar a vigência da contratação; 

ii. O documento final será assinado pela Diretoria-Geral das duas Casas e publicado 

no Diário Oficial da União. 

C) Estudo técnico: 

i. o levantamento de dados das instalações da Câmara e do Senado, bem como da 

infraestrutura subterrânea existente sob os edifícios, deve ser fiel à realidade, 

priorizando projetos e diagramas unifilares atualizados em detrimento de plantas 

originais já modificadas; 

ii. a consulta à CEB, bem como sua resposta em relação à solução proposta, deve ser 

realizada por escrito e constar da documentação do projeto; 

iii. a definição do local da nova subestação unificada e dos requisitos técnicos junto 

ao Senado Federal deverão constar de documento oficial assinado por 

representantes das duas Casas; 

iv. caso seja elaborado, o PMI deve obedecer estritamente aos ditames do Ato da 

Mesa da Câmara dos Deputados n. 11, de 2015, mesmo que exista normas 

correlatas no Senado Federal; e 

v. todos os documentos resultantes do estudo técnico escolhido devem seguir as boas 

práticas indicadas em normas técnicas e devem ser disponibilizados em versões 

digitais editáveis, de forma que ajustes possam ser realizados pela equipe de 

projeto. 

D) Contratação: 

i. deve obedecer aos termos do acordo formalizado entre as duas Casas; e 

ii. edital de licitação deve ter participação das Comissões Permanentes de Licitação 

da Câmara e do Senado. 

E) Execução do projeto de engenharia: 

i. considera-se aprovado o projeto executivo após concordância da fiscalização e 

aceite formal pela CEB; 
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ii. membros da equipe de projeto devem fazer parte da fiscalização do contrato e da 

execução da obra; e 

iii. não poderá haver descontinuidade do fornecimento de energia aos edifícios 

durante os dias úteis. 

 

3.5 Recursos humanos 

 

A equipe deve possuir um perfil estritamente técnico, de preferência formada por engenheiros 

eletricistas, conforme descrito a seguir: 

a) um gerente, em dedicação parcial, servidor efetivo da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal, com formação na área de engenharia elétrica e conhecimentos em 

gestão de energia elétrica; 

b) um gerente substituto, em dedicação parcial, servidor efetivo da Casa Legislativa a 

que não pertence o gerente, com formação na área de engenharia elétrica e 

conhecimentos em gestão de energia elétrica; 

c) dois assistentes de gerência, em dedicação parcial, servidores efetivos da Câmara dos 

Deputados, preferencialmente com formação na área de engenharia elétrica e 

conhecimentos em gestão de energia elétrica; e 

d) dois assistentes de gerência, em dedicação parcial, servidores efetivos do Senado 

Federal, preferencialmente com formação na área de engenharia elétrica e 

conhecimentos em gestão de energia elétrica. 

 

3.6 Comunicações 

 

A comunicação entre os stakeholders, e entre estes e os demais colaboradores, será realizada de 

forma escrita, por meio de correio eletrônico institucional, e oralmente, durante as reuniões de 
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trabalho, que serão, preferencialmente, registradas em atas e distribuídas por mensagens 

eletrônicas a todos os participantes e à equipe de projeto. 

Durante a execução contratual, a comunicação entre as partes obedecerá às normas internas que 

delimitam as responsabilidades da fiscalização de contratos. Problemas relativos ao fornecimento 

de bens e serviços, assim como outras informações julgadas relevantes pela fiscalização, deverão 

ser registrados por escrito, em meio físico ou eletrônico, e arquivados também na documentação 

do projeto. 

Com o objetivo de divulgar o andamento das atividades do projeto ao patrocinador, à equipe de 

projeto e aos demais colaboradores, será produzido, a cada dois meses, relatório eletrônico de 

acompanhamento. Este relatório será encaminhado via mensagem eletrônica e deve informar as 

ações (i) já realizadas, (ii) em atraso e (iii) a serem realizadas no curto prazo, comparando o 

executado com o planejado e delimitando a responsabilidade de cada membro da equipe. 

 

3.7 Riscos 

 

Os riscos previstos para o projeto constam do Quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 – Riscos para o projeto. 

Risco Criticidade Ação 

Rejeição à mudança de modelo 

pela CEB. 
Média 

Convencer a área técnica da CEB por meio de reuniões e, 

caso necessário, via comunicação à Aneel. 

Impossibilidade de execução 

da subestação unificada no 

terreno do Senado Federal. 

Baixa 
Investigar a possibilidade de uso de outro local, mesmo 

que seja necessário negociar junto à CEB ou GDF. 

Falha na obtenção do projeto 

via PMI ou edital de concurso. 
Média 

Tentar a alternativa preterida inicialmente com uma 

melhor divulgação. 

Não aprovação da nova lei de 

licitações. 
Média 

Desistir dessa possibilidade e concentrar esforços na 

contratação via PPP. 

Resistência interna em relação 

à contratação via PPP 
Baixa 

Realizar reuniões setoriais para comprovar a legalidade e 

vantajosidade dessa escolha. 

Licitação deserta. Média Refazer a licitação com uma melhor divulgação do edital. 

Discordância técnica entre 

Câmara dos Deputados e 

Senado Federal 

Baixa 
Realizar reuniões técnicas e utilizar técnicas de 

negociação em busca do consenso. 
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Descontinuidade 

administrativa. 
Alta 

Apresentar o projeto à nova administração e convencê-la 

pela continuidade da execução por meio dos benefícios 

esperados. 

Indisponibilidade de recursos 

humanos e financeiros. 
Média 

Utilizar a força política do patrocinador para demonstrar 

os benefícios e priorizar a execução do projeto. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.8 Aquisições 

 

Faz parte do escopo deste projeto duas aquisições: 

a) estudo técnico – aquisição via PMI ou licitação na modalidade concurso; e 

b) contratação de empresa responsável pela execução do projeto de engenharia e pelo 

novo modelo de gestão de energia – aquisição via licitação na modalidade 

concorrência, no caso de PPP, ou via nova lei de licitações. 

Fica a cargo da equipe de projeto e da administração superior dos dois órgãos a escolha pelo 

modelo de contratação das duas aquisições, guiadas pelos métodos de abordagem descritos neste 

trabalho. 

 

3.9 Partes interessadas 

 

Além do patrocínio da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, para implantação do projeto é 

necessário o alinhamento com os seguintes stakeholders: 

a) Departamento Técnico da Câmara dos Deputados (Detec); 

b) Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados; 

c) Assessoria Técnica da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados; 

d) Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal (Sinfra); 

e) Diretoria-Geral do Senado Federal; 

f) Companhia Energética de Brasília (CEB); 

g) Governo do Distrito Federal (GDF); e 
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h) Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

 

3.10 Continuidade das ações implementadas 

 

O projeto pretende implantar um novo modelo de gestão de energia para os edifícios do 

Congresso Nacional, de forma que, após a execução do projeto de engenharia pela empresa 

contratada e a consequente ativação do novo sistema, tem-se o fim do projeto, mas não o fim do 

contrato. Uma vez que o novo modelo será implantado em prazo inferior à vigência contratual, as 

ações devem ter continuidade em formato de processo de trabalho, envolvendo servidores 

efetivos das duas Casas, preferencialmente membros da equipe de projeto. 

A gestão de energia elétrica já é realizada nas duas Casas, de modo que existem servidores e 

funcionários terceirizados alocados nas tarefas envolvidas nesta área. A implantação deste projeto 

não pressupõe a criação de um novo setor ou a ampliação do existente, mas exige que as áreas 

técnicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, representadas pelo Departamento 

Técnico e pela Secretaria de Infraestrutura, respectivamente, atuem de forma mais próxima e 

integrada. 

Portanto, a continuidade das ações implementadas será garantida pelos gestores de energia 

elétrica dos dois órgãos, com adaptação dos processos de trabalho existentes principalmente no 

tocante à gestão unificada. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O Brasil vive nos últimos anos período de grave recessão econômica, com efeitos que afetam, em 

maior ou menor medida, toda a população. Nesse cenário, a administração pública vê-se na 

obrigação de empregar cada vez mais o princípio da eficiência no planejamento de suas ações e 

na gestão interna de cada órgão. Destacam-se no âmbito federal as Casas do Legislativo, Câmara 

dos Deputados e Senado Federal, que, devido à grande visibilidade e às importantes 

responsabilidades a elas atribuídas pela Constituição, têm o dever de viabilizar o progresso social 

e de adotar as melhores práticas de governança. 

Soma-se aos efeitos da instabilidade econômica a grave crise hídrica em que se acha o Brasil 

desde 2014, que traz à tona o tema da sustentabilidade. Nesse aspecto, novamente o setor público 

deve ter atuação exemplar, visto que é responsável pela elaboração das políticas públicas 

relacionadas ao assunto e representa um dos grandes consumidores de recursos naturais do país. 

Nesse contexto, este trabalho trouxe à discussão a gestão de energia elétrica, um dos recursos 

essenciais no mundo contemporâneo e que sofre de escassez por consequência da crise hídrica. 

Os grandes problemas existentes nas instalações elétricas dos edifícios e no padrão de gestão 

adotado pelas duas Casas do Legislativo evidenciaram que o atual modelo está defasado. Por 

isso, a proposta de implantação de um novo modelo de gestão de energia elétrica para o 

Congresso Nacional representa a solução inovadora ideal. 

O projeto implementado, além de representar uma economia anual de até R$ 9.750.000,00 ao ano 

para as duas Casas, seja pela opção por tarifa mais barata no mercado cativo ou pela atuação no 

mercado livre, promoverá o aumento da segurança das instalações elétricas e da confiabilidade do 

fornecimento de energia elétrica para os edifícios administrativos dos dois órgãos. A solução 

ainda possibilita a introdução de novas tecnologias já consolidadas no mercado, por meio de 

investimentos financeiramente inviáveis na situação atual. 

A unificação da gestão de energia entre Câmara dos Deputados e Senado Federal traz benefícios 

adicionais à proposta. Um acordo formal irá ratificar a relação amistosa já existente entre as áreas 

técnicas das duas Casas e permitirá a otimização de recursos e uma maior troca de experiências 

de boas práticas. Ao fim da implantação do projeto, a continuidade da gestão unificada será 
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garantida pelos atuais gestores de energia de cada órgão, sem necessidade de criação de novas 

unidades administrativas, mas com adaptação dos atuais processos de trabalho. 

O novo modelo de gestão de energia elétrica proposto não pretende resolver questões técnicas 

pontuais, mas sim conduzir à solução completa dos problemas sistêmicos enfrentados atualmente 

pelos gestores de energia das duas Casas. Além disso, é viável financeira e juridicamente e está 

totalmente alinhado com as diretrizes do planejamento estratégico da Câmara dos Deputados, 

principalmente no tocante à eficiência administrativa e à continuidade dos serviços. 

Por fim, conclui-se que o sucesso na implantação deste projeto poderá abrir oportunidades futuras 

em termos de outros projetos em parceria entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, que 

possuem estrutura administrativa e patrimônio edificado similares e, provavelmente, outros 

desafios em comum a serem enfrentados. 
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