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Delegação dos Serviços Públicos - Concessão e Permissão 

- CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 

Algumas características importantes das Concessões: 

1. Embora a prestação de serviço público seja considerada como relação 

consumerista, o CDC só se aplica de forma subsidiária, naquilo que não 

colidir com a Lei n. 8.987/95; 

2. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial 

equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, 

concomitantemente à alteração. 

 



Delegação dos Serviços Públicos - Concessão e Permissão 

- CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 

Algumas características importantes das Concessões: 

3. Fontes alternativas de receita em favor dos concessionários, além das 

tarifas pagas pelos usuários: o poder concedente poderá prever no edital de 

licitação a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas 

alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou 

sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. 
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- CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 

Algumas características importantes das Concessões: 

4. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, 

salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente 

justificada. 

5. Na licitação das concessões, o edital poderá prever a inversão da ordem 

das fases de habilitação e julgamento. 
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- CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 

Algumas características importantes das Concessões: 

6. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos 

privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao 

contrato, inclusive a arbitragem. 

7. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de 

concessão, sempre precedida de concorrência, desde que expressamente 

autorizada pelo poder concedente. 

 



Delegação dos Serviços Públicos - Concessão e Permissão 

- CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 

Extinção das Concessões: 

São seis modalidades de extinção das concessões, que dependem 

de fato gerador específico: 1. Termo final do prazo; 2. Anulação; 

3. Rescisão; 4. Caducidade; 5. Encampação; 6. Falência e 

extinção da Concessionária. 

Efeitos das Extinções: assunção do serviço e reversão. 

  

 


