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I. SUMÁRIO EXECUTIVO: 

 

De acordo com o Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI 

CHAMAMENTO PÚBLICO - N.º 001/17, conduzido pela Prefeitura do Município de 

Campo Limpo Paulista, Comissão de Avaliação especialmente designada para este 

fim, constituída por técnicos da Secretaria de Finanças e Orçamento, através de ato 

do Sr. Secretário de Finanças e Orçamento, o estudo e encontro de alternativas para 

a prestação de serviços públicos de manutenção, recuperação e ampliação dos 

serviços de iluminação pública no Município de Campo Limpo Paulista, com o 

emprego da modalidade contratual da Concessão Patrocinada ou Administrativa, com 

os seguintes tópicos: 

 

- Levantamento de dados técnicos;  

- Levantamento de dados sociais;  

- Elaboração de especificidades técnicas;  

- Elaboração de especificidades financeiras;  

  - Elaboração de estudos e definições jurídicas;  

- Desenvolvimento do relatório e propostas finais.  

 

Este documento contempla a elaboração de especificidades financeiras, 

com base em modelagem econômica e financeira, com base nos estudos de 

campo e das definições de ordem jurídica, considerando os padrões usualmente 

solicitados para este fim. 

De acordo com estudos de campo realizados entre 4 a 8 de fevereiro de 

2.018, foi elaborado este Plano de Negócios, expondo a viabilidade econômica e 

financeira da estruturação de um projeto de Concessão Administrativa, na 

modalidade de Parceria Público Privada. 
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II. PREMISSAS GERAIS. 

 

A construção do modelo financeiro partiu de uma análise criteriosa do Anexo 

II do presente estudo (Plano de Iluminação Pública), dos custos gerais para 

atendimento dos procedimentos de manutenção, recuperação e ampliação dos 

serviços de iluminação pública. 

 

Como pressuposto de estruturação da modelagem, tomamos como 

importante a modernização do parque atual de iluminação, utilizando luminárias com 

tecnologia LED, visando a necessária e importante economia de energia elétrica e 

consequente redução dos custos desta prestação de serviços, além do cuidado com 

o atendimento das normas vigentes para este tipo de serviço público, devidamente 

precificada em nosso modelo econômico e financeiro. 

 

III. Contribuição de Iluminação Pública CIP 

 

A CIP, foi instituída no Município de Campo Limpo Paulista pela Lei 

Complementar N" 459, de 26 de agosto de 2013.  

 

De acordo com a peça orçamentária aprovada para o exercício de 2.018, está 

prevista a arrecadação da Contribuição de Custeio do Serviço de Iluminação Pública 

de R$ 2.785.565,00 (dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e 

sessenta e cinco reais), representando uma média mensal de R$ 232.130,00 

(duzentos e trinta e dois mil, cento e trinta reais). 
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IV. Pressupostos do Modelo Econômico e Financeiro 

 

Como pressupostos de construção do modelo, consideramos os seguintes 

melhoramentos na prestação dos serviços cobertos pela Concessão Administrativa 

de Iluminação Pública do Município de Campo Limpo Paulista: 

 

  - Modernização do Parque de Iluminação Pública com equipamentos, 

luminárias, com tecnologia Led com os seguintes quantitativos em termos da atual 

quantidade levantada em campo, expansão já estimada e a vegetativa até o final do 

termo do contrato, estimado em 25 (vinte e cinco) anos a partir da data da 

transferência do parque para o futuro concessionário: 

 

 

- Instalação de tecnologia de telegestão, no equivalente à 30% (trinta por 

cento) dos pontos de iluminação, focando nas regiões de maior densidade de 

empresas comerciais, em especial lojas, bancos e escritórios em geral. 

 

- Índices de avaliação de qualidade, com base na descrição dos serviços a 

serem prestados pelo futuro concessionário, em termos de atendimento à população 

e manutenção das luminárias em pleno funcionamento. 

 

- De acordo com levantamento de campo, será necessária a substituição ou 

colocação de braços para suporte de luminárias, estimado no caso em 2.542 (duas 

mil quinhentos e quarenta e duas unidades), incluindo projeto cênico. 
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- Está prevista a reposição do parque inicialmente modernizado, dentro da 

projeção de durabilidade dos fornecedores de luminárias, considerando 50.000 

(cinquenta mil) horas de uso, ou algo em torno de 11 (onze) anos a partir da sua 

instalação. 

 

- Entrega do parque ao final da concessão com pelo menos 3 (três) anos de 

expectativa de funcionamento normal dos equipamentos instalados. 

 

- Redução do atual consumo de energia elétrica, em função da substituição 

das atuais luminárias por outras de melhor tecnologia e consumo.  

 

- Para que todas as demandas de qualidade e modernidade, substituição das 

luminárias, instalação de todos os equipamentos, entendemos que a atual CIP, 

prevista no orçamento de 2.018, tenha um aumento real da arrecadação no primeiro 

ano da concessão de 5% (cinco por cento), aumentos estes a serem repetidos nos 

cinco anos seguintes. 

 

V. Prazo da Concessão 

 

Em função dos estudos realizados de campo e as condições técnicas e de 

qualidade do futuro parque de iluminação, o prazo sugerido para a concessão é de 

25 (vinte e cinco) anos.  

    

Uma vez que prevemos uma segunda troca estimada a partir do 11º (décimo 

primeiro ano) concessão, estimamos um prazo de contrato suficiente para que haja a 

amortização deste investimento em 100% dentro do prazo projetado. 
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Observamos no quadro a seguir que as taxas internas de retorno, variam com 

menos intensidade após o 20º ano do projeto estabilizando próximo dos 25 anos, 

tanto de projeto, quanto alavancada e do acionista, indicando uma taxa interna de 

retorno de projeto de 11,7% para o período de 25 anos, cuja coerência com o atual 

cenário macroeconômico será adequadamente exposta neste trabalho. 

 

 

 

 

 

VI. Construção de Cenários 

 

Anexo a este trabalho é enviada uma planilha em Excel, aberta, que 

permite simulação de diferentes cenários e melhor avaliação da sensibilidade 

ao modelo, das principais variáveis: Prazo de Concessão, o valor estimado da 

CIP mensal, a progressão percentual da modernização do parque atual, o 

crescimento vegetativo, esperado para Município, dentre outras. 
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As variáveis estão contidas no modelo econômico e financeiro em células 

preenchidas em “azul ênfase 1 mais escuro 25%” e fonte em amarelo. As demais 

células reagem automaticamente às variáveis para construção de tantos 

cenários, quantos forem assim desejados. 

 

Quanto mais as taxas de retorno se aproximem da expectativa geral do 

mercado, diante da percepção do grau de risco do projeto e do cenário 

macroeconômico, aumenta sua atratividade, fazendo com que haja um maior 

número de interessados no certame de licitação. Quanto mais competitivo, 

melhor ao Poder Concedente. 

 

Deve-se ainda proceder adequadamente o processo de licitação, para 

que as demandas de qualidade e responsabilidade, sejam as necessárias e 

suficientes, para atender futura gestão do parque de iluminação da cidade de 

Campo Limpo Paulista, durante todo o horizonte contratual. 

 

 

VII. Elementos chave para o Projeto Financeiro. 

 

Dentro das premissas edificadas pelo trabalho aqui proposto, podemos 

traçar os principais elementos do projeto proposto que trazem impacto marcante 

para a construção e compreensão dos estudos financeiros. São eles: 

 

a) Riscos: 

A partição dos riscos associados à concessão, será objetiva e tendo 

como princípio a destinação de cada um deles à parte melhor capacitada para 

remediá-lo e gerenciá-lo, conforme matriz de riscos que acompanha dos 
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documentos apresentados para atendimento do procedimento de Chamada 

Pública de Procedimento de Manifestação de Interesse 001/17 

 

A distribuição adequada dos riscos influencia diretamente na 

modicidade tarifária, entendida neste momento, como a menor contraprestação 

que venha a ser apresentada nas propostas comerciais pelos interessados em 

participar do certame de licitação, dentro dos melhores níveis de qualidade 

esperados para o futuro concessionário. 

 

Eventuais reequilíbrios contratuais, passíveis de serem demandados no 

futuro, terão como base ocorrência de alteração na distribuição inicial de riscos, 

atribuídos aos parceiros público e privado, no ato da assinatura do contrato. O 

reequilíbrio dar-se-á por evento, tendo como base a projeção de fluxo de caixa 

para recomposição do equilíbrio inicial, em condições claramente especificadas 

na minuta proposta do contrato de concessão. 

 

b) Responsabilidades do Parceiro Público e Privado 

 

 

Todos os investimentos, custos operacionais e financeiros, apólices de 

seguros, impostos sobre vendas e sobre o lucro líquido, relativos às obrigações 

empresariais são de conhecimento e de responsabilidade do futuro 

concessionário desde a assinatura do contrato de concessão. 

 

Importante citar que no procedimento de modernização do parque de 

iluminação pública, os equipamentos instalados deverão obedecer às 

respectivas normas, vigentes à época da instalação, bem como do adequado 

descarte dos equipamentos hoje em uso pela municipalidade.  
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Os atuais ativos da concessão, de posse do Município de Campo Limpo 

Paulista, devem encontrar-se instalados e funcionando de acordo com a 

legislação aplicável no momento da assinatura do contrato. Eventuais falhas 

deverão ser informadas ao Poder Concedente, quando da assunção dos ativos 

e não afetarão os índices de avaliação de qualidade da prestação de serviços 

pelo futuro Concessionário. 

 

Quaisquer eventuais ilegalidades encontradas e informadas, no ato da 

assunção dos ativos pela concessionária, serão imputadas ao parceiro público, 

de modo que todos os gastos que vierem a ser dispendidos, antes da 

modernização do parque, para adequação dos ativos à legislação aplicável 

deverão ser ressarcidos pelo Poder Concedente. 

 

c) Responsabilidades do Parceiro Público 

 

São de responsabilidade do parceiro público: a concessão das 

necessárias licenças de operação, a qualidade luminotécnica do parque 

instalado no ato da assinatura do contrato de concessão, a liquidez das 

contraprestações devidas ao Parceiro Privado e o complemento dos valores 

mensais, se, eventualmente a CIP arrecadada não for suficiente para este fim.  

Deverá também constituir fundo garantidor para sustentar 

financeiramente qualquer dificuldade de liquidação das contraprestações 

mensais devidas ao concessionário durante a vigência do Contrato de 

Concessão, equivalente ao no mínimo previsto na minuta de contrato e anexos. 
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Assumir o compromisso a constar do contrato de concessão, de 

promover revisões anuais do valor a ser arrecado com a Contribuição de 

Iluminação Pública em valores reais de hoje, antes de correções pela inflação 

nos seguintes percentuais: 

 

 

d) Auditoria Independente 

A futura SPE, Sociedade de Propósito Específico, responsável pela 

Concessão, deverá contratar no seu primeiro ano de operação e a seu custo, 

Auditores Independentes, para a análise de suas contas e demonstrações 

financeiras anuais, dentro dos princípios geralmente aceitos, para execução dos 

trabalhos, exarando parecer, com ou sem ressalvas, respeitando as normas 

estabelecidas pelo IFRS, “International Accounting Standards Board”. 

 

VIII. Estrutura do Modelo Econômico e Financeiro: 

Anexo ao presente trabalho é encaminhado o modelo para análise de 

Viabilidade Econômico-Financeira, em arquivo MS Excel aberto que contém 

as seguintes planilhas: 

Painel – Arquivo resumo, contendo as principais variáveis do modelo, 

permitindo múltiplas simulações para exame de diferentes cenários. Neste 

trabalho é apresentado um cenário, entendido como o mais provável: 

Dentre as variáveis para simulação de cenários estão: Prazo da Concessão 

(até o máximo de 35 anos1), valor da arrecadação da CIP, como o valor 

                                                     
1

 A projeção considerou o prazo máximo permitido na Lei Federal n. 11.079 de 2.004, de forma a permitir que 

o Município tenha um instrumento para definir o prazo que compreende adequado, e mesmo para analisar 

futuros pedidos de reequilíbrio do Contrato ou sua prorrogação. 
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máximo a ser apresentado nas propostas comerciais, prazo para 

modernização do parque de iluminação, capital próprio e condições de 

financiamento de curto e longo prazo, incluindo, se necessário, empréstimo 

ponte; 

O cenário de mensuração de desempenho, dentro do painel de controle, 

indica o limite aceitável de penalização, sob o ponto de vista de viabilidade 

econômica e financeira.  

Os parâmetros informados no arquivo são seguintes: 

✓ Premissas: informações sobre os levantamentos de campo e cotações de preços, 

quanto aos custos do parque de iluminação a ser modernizado, o cronograma físico e 

financeiro de modernização, e expansão vegetativa do parque prevista no estudo técnico, 

os custos gerais de investimentos e operações, previstos para o período da concessão; 

✓ Resumo: projeção ano a ano, dos valores de investimentos, custos operacionais e 

receitas para o período da concessão; 

✓ DRE: Demonstração de Resultados do Exercício, projetado ano a ano, incluindo o 

cálculo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido; 

✓ Estimativa anual de formação do capital de giro; 

✓ Fluxo de Caixa do projeto, não alavancado, com cálculo de exposição máxima de caixa, 

“payback” e taxa interna de retorno do projeto; 

✓ Fluxo de Caixa Alavancado, considerando o capital mínimo atribuído ao projeto, o 

capital de giro e a tomada de financiamentos, durante o prazo da concessão; 

✓ Demonstração de Resultados do Exercício Alavancado: considerando os custos de 

financiamento a curto e longo prazo e a receitas financeiras; 

✓ Quadro de Usos e Fontes, ano a ano, durante o período da concessão; 

✓ Balanço Patrimonial Projetado: para o período da concessão; 

✓ Fluxo de caixa do Acionista; 

✓ Projeção de tomada e amortização de dívidas; 

✓ Depreciação: quadro de cálculo de depreciação ano a ano e 

✓ Projeção de indicadores financeiros, publicados por Banco de 1ª linha. 
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a. Premissas macroeconômicas e financeiras 

Nos estudos, apresentados junto a este Plano de Negócios, em arquivo MS 

Excel, em planilhas abertas, temos a projeção dos principais indicadores para o 

horizonte da concessão.   

No quadro a seguir temos os dados dos anos de 2.015 até o ano de 2.023, 

colhidos em site de Banco de 1ª linha (Bradesco). Todavia no estudo temos as 

projeções de indicadores no horizonte de até 35 anos 

 

 

 

Na planilha, projeções macro, temos uma série de outros indicadores, para o 

período de 2.015 a 2.017 e projetados para 2.023, publicados pela mesma fonte. Na 

planilha “Painel” a partir da linha 51, temos expansão de projeções até 2.047. 

 

b. Premissas Fiscais e Tributárias:  

 

A construção do modelo tributário considerou os impostos sobre receita bruta, 

estimados como segue: 
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Quanto ao ISS, não encontramos na legislação do Município de Campo 

Limpo Paulista (município conveniado), um serviço com descrição e alíquota de 

imposto específico para “serviços de iluminação pública”, todavia consideramos o 2% 

(dois por cento) por similaridade em relação a outros municípios que preveem esta 

alíquota. 

 

O Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido, nos cenários 

examinados, considera a empresa dentro do regime de lucro Real. Como trata-se de 

investimento de capital intensivo nos primeiros anos, provavelmente será a melhor 

opção fiscal, uma vez que a amortização da primeira intervenção no parque de 

iluminação se dará em 10 anos, dado o tipo de equipamento em relação às alíquotas 

permitida pelos regulamentos fazendários. 

 

É possível que, no decorrer do horizonte do contrato de concessão, a SPE 

possa, eventualmente, assumir outras formas tributárias, dependendo da situação e 

regime fiscal prevalente no futuro e mais coincidente com os interesses da futura 

SPE. 

 

c. Descrição da estrutura de capital (próprio e de terceiros) 

 

A estruturação de capitalização da SPE, prevista no limite de 40% de capital 

próprio e 60% de capital de terceiros, com a seguinte distribuição no cenário base 

selecionado: 
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No plano de negócios e nos documentos legais, minuta de edital e contrato, 

está previsto um capital social no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 

mil reais), com a previsão de comprovação de integralização, no ato da assinatura do 

contrato de no mínimo 30% (trinta por cento). 

A definição de um capital mínimo adequado aos investimentos iniciais, é uma 

forma de antecipar e projetar as exigências de entes financiadores de recursos de 

longo prazo, que em geral, definem esta proporção para a aprovação de abertura de 

linhas de crédito para a futura SPE – Sociedade de Propósito Específico. 
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d. Cronograma físico-financeiro dos investimentos. 

 

O detalhamento da forma de modernização do parque de iluminação, sua 

estratégia e razões das escolhas, estão descritas no Anexo técnico e na modelagem 

econômica e financeira. Os investimentos durante o horizonte da concessão estão 

divididos: 

 

i) Modernização do Parque – Investimento Inicial 

 

Será realizada nos primeiros dois anos, sendo, na proporção de 35% 

(trinta e cinco por cento) no primeiro ano e 65% (sessenta e cinco por cento) no 

segundo ano da concessão. 

 

Lembrando que antes de iniciar o procedimento de modernização, no 

primeiro ano da concessão será necessária a elaboração de projeto executivo 

de luminotécnica, a ser apresentado para aprovação pelo Poder Concedente, 

bem como junto à concessionária de energia elétrica. 

 

A aprovação do projeto de modernização seu respectivo cronograma 

físico, pela Concessionária de energia elétrica é importante para que haja a 

redução mensal da demanda de energia elétrica, pela colocação de luminárias 

LED, com menores potências e consumo de energia, para que esta redução 

seja reconhecida para efeito da cobrança mensal de energia pela 

Concessionária. 

 

ii) Reposição Programada: 

 

Estima-se a vida útil das luminárias de 50.000 (cinquenta mil) horas, ou 

cerca de 11 (onze) anos, quando se recomenda o início da reposição das 
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luminárias instaladas no período de modernização. Possivelmente com a 

evolução tecnológica, os valores a serem investidos serão proporcionalmente 

menores que os atuais quando da segunda troca, e esta situação está prevista 

no modelo econômico-financeiro. 

 

Como estamos focando em horizonte superior a 10 (dez) anos para a 

reposição, devemos considerar que o Contrato de Concessão tenha previsão 

para revisões ordinárias a cada 5 (cinco) anos, exatamente para manter a 

modernidade contratual e apropriar eventuais avanços tecnológicos no decorrer 

do prazo firmado originalmente até termo da concessão. 

 

iii) Crescimento Vegetativo 

 

No modelo estão previstos os investimentos a serem realizados em 

função de crescimento vegetativo do Município do Município de Campo Limpo 

Paulista, em conformidade com os investimentos na infraestrutura de 

posteamento a ser realizada pelo Concessionária de Energia ou pelo Poder 

Concedente. 

iv) Entrega do Parque em Condições de Funcionamento 

 

Estas reposições programadas, preveem também a definição contratual 

e legal de retorno dos ativos da concessão ao Poder Concedente, em condições 

de uso e operação, de cerca de 3 ou mais anos, dependendo da tecnologia e 

duração das luminárias na reposição do parque de iluminação previsto entre os 

anos 11 e 12 da concessão. 
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v) Cronograma Físico 

 

Em resumo temos o seguinte cronograma físico de investimentos: 
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Com o seguinte resumo para os 25 anos de concessão: 
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vi) Cronograma Financeiro – Investimentos 

 

De acordo com o cronograma físico, temos os seguintes valores 

referentes às Luminárias, Braços e postes para iluminação cênica, para os 

25 anos de concessão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Andraus Troyano 

Frayze David 

Advogados     

     

 Rua Francisco Leitão n. 144  São Paulo, SP  

 CEP - 05414-020  F. 55 11 3061-3867 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

21 

 

b) Capital de Terceiros – Dívida 

 

Pela característica do processo de concessão de Serviço de Iluminação 

Pública, o Concessionário tem entradas de receitas já no primeiro mês após a 

transmissão dos ativos.  

 

Assim já existe uma fonte operacional importante que faz com que haja uma 

redução da necessidade de capital próprio e ou de terceiros no início da concessão. 

Todavia no primeiro ano da concessão, estima-se a necessidade de um empréstimo 

ponte para fazer face aos dispêndios iniciais no primeiro ano e depois, tomada de 

financiamentos de longo prazo, no caso 4 anos de prazo, sendo um de carência:  

 

 

 

 

 

 

A necessidade de recursos de terceiros, a partir do 10º ano. Poderá ser 

coberta por operações de curto prazo, uma vez que a empresa terá condições 

de suportar esta estratégia com a geração própria de caixa, e dependendo do 

cenário econômico à época destes financiamentos, poderá ser estudada uma 
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linha de longo prazo, com possibilidade de amortizações antecipadas, caso as 

condições de custo e garantias sejam mais favoráveis. 

 

Os montantes e custos das operações de crédito, dependerão do capital 

próprio das proporções de capital próprio e de terceiros, exigidos pelas 

Instituições Financeiras e face à percepção de risco do empreendimento e do 

grau de risco dos empreendedores. Não estão previstas operações de 

financiamento após o décimo oitavo ano da concessão. 

 

c) CIP – Garantia de Liquidez das Contraprestações 

 

A principal fonte de receitas da Concessão será a contraprestação 

pecuniária definida na proposta comercial do licitante vencedor.  Os valores 

arrecadados, recebem o desconto feito diretamente pela concessionária de 

energia de 5% (cinco por cento), relativo à taxa de administração, previamente 

à transferência dos valores para o Poder Concedente. 

 

É previsto, que os valores líquidos arrecadados com a CIP, venham a 

ser apropriados em fundo especial, em conta vinculada, para garantir a liquidez, 

no vencimento, das parcelas futuras de contraprestação mensal do contrato de 

concessão, que são de responsabilidade do Poder Concedente, no caso a 

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista. 

 

Eventual déficit entre a arrecadação da CIP, em relação às 

contraprestações, é de total responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campo 

Limpo Paulista e necessitará ser coberta om recursos orçamentários. Ressalte-

se ainda a finalidade exclusiva da CIP é para o sustento de dispêndios com 

Iluminação Pública.  
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Assim eventuais superávits deverão ser conservados e acumulados em 

um Fundo Garantidor de liquidez do Contrato de Concessão e, quando este 

estiver em um patamar razoável, poderá eventualmente, rever as condições de 

contribuição CIP. 

 

O valor da contraprestação mensal será corrigido anualmente dentro da 

seguinte proporção: 30% (trinta por cento) pela variação do custo da energia 

elétrica e 70% (setenta por cento) pelo IPCA Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo, ou equivalente que venha a substituí-lo, além do aumento real da CIP, 

como já previsto, nos 6 primeiros anos da concessão. 

 

d) Fontes de Receitas Acessórias 

 

No Contrato de Concessão proposto estão previstas receitas acessórias 

e sua forma de partição entre o Poder Concedente e o Concessionário. No 

cenário base selecionado não foi previsto nenhum valor, isto porque não se 

vislumbra, em um momento inicial, significativo fluxo de receitas acessórias.  

 

Não obstante, cuidou o Contrato de Concessão de construir todo um 

capítulo cujo propósito é incentivar a exploração de receitas acessórias 

específicas, nele capitulados, com sua perspectiva e forma de partição entre o 

Concessionário e o Poder Concedente. 
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e) Premissas para projeção de capital de giro 

 

No modelo econômico e financeiro, temos uma planilha reservada para 

cálculo do capital de giro durante o prazo contratual, onde as premissas estão 

indicadas. 

 

f) Custos e despesas 

 

A projeção de custos e despesas operacionais contém os principais itens 

e dispêndio ao longo da concessão. No cenário selecionado foram previstos:  
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g) Premissas para a recuperação do investimento 

 

Na projeção de “fluxo de caixa dos acionistas”, está contida a previsão 

de recuperação do investimento por parte dos acionistas, ao longo prazo da 

concessão, incluindo a projeção de distribuição de dividendos e ao termo da 

concessão a redução do capital integralizado: 
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h)  Indicadores de desempenho vinculados à contraprestação 

 

É apresentado junto com as minutas de Contrato de Concessão 

proposto, um anexo específico referente aos indicadores de desempenho 

anexo ao trabalho apresentado sobre a PMI.  

 

No modelo econômico e financeiro o percentual da contraprestação 

mensal está limitado a 90% (noventa por cento) relativo à disponibilidade e 

10% (dez por cento) em função do grau de avaliação da qualidade dos 

serviços prestados, resultante da aplicação dos indicadores de desempenho 

do concessionário. 

 

IX. MODELO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

 

O modelo apresentado está em R$ (reais) constantes, ou seja, não incide sobre 

as projeções nenhum índice de correção ou atualização monetária, respeitando o 

regime fiscal vigente e as previsões de tributação em relação ao Imposto de Renda e 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.  

 

Foi adotado o regime de tributação por Lucro Real, por ser o projeto de capital 

intensivo, sendo importante o aproveitamento das vantagens da depreciação nos anos 

em que ocorram investimentos, em relação à formação de lucro, bem como, do 

aproveitamento dos créditos fiscais de PIS e COFINS. 

 

O modelo contém as seguintes planilhas em arquivo Excel, sem células de 

bloqueio e passível de serem examinados cenários diferentes do “ cenário base” 

apresentado.  
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a. Premissas 

 

As principais premissas adotadas, envolvem o prazo sugerido para o 

termo da concessão, o cronograma inicial de modernização, a expansão física 

vegetativa anual do Município de Campo Limpo Paulista e a reposição 

programada do parque de iluminação. 

 

b. Taxa de Retorno de Projeto projetada 

 

Estudo da Taxa Interna de Retorno do projeto, que no 25º ano atinge 

um patamar com pouca ascensão após este prazo, não sendo recomendável 

estender para um prazo maior que o previsto.  

 

Todavia a legislação vigente, define prazo máximo de 35 (trinta e cinco) 

anos, havendo, pois, possibilidade de prorrogação por mais 10 (dez) anos, se 

assim for a vontade das partes próximo do final do prazo da concessão. 

 

A atratividade do empreendimento está associada à capacidade dos 

interessados em cumprir as metas especificadas no edital e na minuta do 

contrato de concessão, aos riscos associados ao projeto e também à 

remuneração do capital investido, neste último caso representada pela Taxa 

Interna de retorno projetada para o prazo da concessão, conforme gráfico 

apresentado anteriormente. 

 

c. Justificativa para a taxa interna de retorno (TIR) adotada 

 

A taxa interna de retorno é um resultante de modelo, que iguala a zero 

o valor presente de um fluxo de caixa projetado para um determinado período, 

com base em vários pressupostos ou premissas, estimativas dos valores e 
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prazos dos investimentos, custos operacionais projetados, impostos incidentes, 

sobre vendas e resultados. 

 

Ou seja, ela, a Taxa Interna de Retorno, é dependente de uma série de 

premissas e estimativas, sendo o resultante financeiro demonstrado no fluxo de 

caixa esperado em função destas projeções, vale para um específico cenário. 

Tendo como base o atual momento da economia brasileira, pode ser 

considerado como atrativo, taxas esperadas de retorno ao redor de 11 a 12% 

ao ano para este tipo de concessão, relacionando valores e os riscos a eles 

associados.  

 

Todavia o cenário macroeconômico com perda do grau de risco País, 

volatilidade nos mercados financeiros e de valores, justificam a expectativa de 

maiores riscos nas decisões de investimento. Lembremos que a taxa resultante 

calculada no cenário base é real, acima da inflação futura. 

 

A questão que se apresenta é se o empreendimento é ou não atrativo 

para aqueles investidores, seguradores e financiadores que vêm como razoável, 

ou aceitável, o nível de risco que será assumido pelos empreendedores 

licitantes, ao participar do certame de licitação.  

 

Estes, potenciais interessados, entendem que têm as condições 

necessárias e suficientes, para assumir os compromissos contratuais e deles se 

desincumbir adequadamente durante todos os anos da concessão. 

 

Importante não é focar em qual seria a rentabilidade projetada de um 

investimento, resultante de vários cenários assimétricos, projetados pelos 

interessados e do momento de decisão do investimento, mas sim nas 

possibilidades do empreendimento em si de atrair interessados, dentro das 
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obrigações de investimento e qualidade indicadas pelo Poder Concedente e 

mais ainda, que se torne uma concessão bem-sucedida, em especial nos 

primeiros anos, os de maior risco. 

 

d. Comparação Concorrência Pública e Concessão 

 

Tomando o cenário base, com arrecadação mensal projetada para 2.018 da 

CIP de R$ 244.348 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito 

reais), deduzida a taxa de administração da concessionária de energia, a Prefeitura 

Municipal de Campo Limpo Paulista, contaria com uma arrecadação líquida de R$ 

232.130 (duzentos e trinta e dois mil, cento e trinta reais). 

 

Estimando as despesas de energia elétrica em torno de R$ 167.000,00 

mensais, resta para manutenção e investimentos no parque de iluminação a quantia 

de aproximada de R$ 65 mil reais por mês, ou cerca de R$ 780 mil por ano.  

 

Considerando um investimento de modernização do parque estimado em 

pouco mais R$ 7,0 milhões, a Prefeitura Municipal de Campo Limpo, levaria mais de 

nove anos para atingir a meta de modernização, o que deve ocorrer como previsto no 

segundo ano da concessão. 

 

A modernização do parque de iluminação tem a importante vantagem de 

redução do custo de energia elétrica, em função de luminárias mais eficientes neste 

consumo e a redução dos valores a serem pagos à Concessionária de Energia, com 

um ganho ambiental, não importando a fonte de geração de energia. 
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X. PLANILHAS ASSOCIADAS AO MODELO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

 

Como já exposto, o modelo econômico e financeiro, apresenta um cenário base, 

considerado neste Plano de Negócios. Todavia o modelo tem ferramentas, que 

possibilitam a simulação de inúmeros cenários, bastando alterar as variáveis indicadas 

na planilha Painel.  

 

Os cálculos em função destas alterações, apresentam seus resultados, de forma 

automática, nas demais planilhas, permitindo ao examinador analisar a sensibilidade 

de cada uma das alterações realizadas, em especial na avaliação das Taxas Internas 

de Retorno, resultantes. 

 

A seguir comentamos as principais planilhas constantes do arquivo Excel, 

aberto, que acompanha os documentos apresentados para atendimento da PMI 

publicada pela Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista: 
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a. Sumário 

 

Com as principais informações sobre o modelo econômico-financeiro 
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b. Painel: 

 

Resumo dos principais itens do modelo econômico e financeiro: 

  

 

 

Apresenta as principais variáveis utilizadas para projeção de cenários, resumo 

dos resultados e demais informações utilizadas para a modelagem econômico e 

financeira do projeto. As células preenchidas com “Azul Ênfase mais escuro 25%” e 

fontes em amarelo, são as utilizáveis para estas análises.  
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As demais células não devem ser alteradas no Painel de Controle e em 

nenhuma das células a partir nas planilhas a partir da “Resumo” até a planilha “Dívida”, 

que são todas de cálculos automáticos para gerar as demais planilhas. 

 

c.  Demonstração do Resultado do Exercício: 
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 Com o seguinte resumo para os 25 anos de concessão: 
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d. Fluxo de Caixa de Projeto – Não Alavancado: 
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Em resumo para os 25 anos de concessão temos:  

 

 

e. Demonstração de Formação de Capital de Giro 
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f. Fluxo de Caixa Alavancado 
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Com total em 25 anos: 

 

 

 

g. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE Alavancado 

 

Nesta demonstração, temos a inclusão dos custos e receitas financeiras, 

o que o difere do Fluxo de Caixa Anterior, de projeto: 

 



 

Andraus Troyano 

Frayze David 

Advogados     

     

 Rua Francisco Leitão n. 144  São Paulo, SP  

 CEP - 05414-020  F. 55 11 3061-3867 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

41 

 

 

 



 

Andraus Troyano 

Frayze David 

Advogados     

     

 Rua Francisco Leitão n. 144  São Paulo, SP  

 CEP - 05414-020  F. 55 11 3061-3867 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

42 

 

 

 

O resumo para 25 anos apresenta os seguintes totais: 
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h. Balanço Patrimonial 

 

Como nos quadros anteriores, segue o balanço patrimonial projetado para os 

25 anos de concessão, relativos ao cenário base selecionado na planilha painel: 
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i. Quadro de Usos e Fontes 

 

Segue o quadro de usos e fontes, dentro do cenário base: 
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j. Capital Social 

 

Está previsto no edital o capital social de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 

quinhentos mil reais) com integralização de no mínimo 30% (trinta pior cento) no ato 

da assinatura do contrato: 

 

k. Seguros 

 

Os seguros estimados para o período da concessão estão descritos na planilha 

“Premissas”, linhas 45 a 50: 

 

 

 

O seguro de garantia de execução, é calculado em um percentual obre o valor 

estimado do contrato durante todo seu horizonte: 
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l. Índice de cobertura do Serviço da Dívida 

 

O ICDS ficou em todo o decorrer da tomada de recursos de longo prazo 

dentro dos limites mínimos considerados aceitáveis pelas instituições financeiras. 

 

m. Depreciação 

 

Os investimentos estão depreciados no período de 10 anos como segue, e 

quaisquer investimentos não inteiramente depreciados até o final do contrato de 

concessão, serão então depreciados no último ano da concessão: 
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XI. ENCERRAMENTO DO VOLUME III.  

 

Este é o encerramento do Volume III dos Estudos realizados em resposta ao 

Chamada Pública de Manifestação de Interesse n.º 001/17 com propostas de 

soluções para a prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Campo 

Limpo Paulista sob a forma de Parceria Público Privada pela Andraus Troyano Frayze 

David Sociedade de Advogados. 
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