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1. INTRODUÇÃO
Considerando a autorização cedida a Kappex Assessoria e Participações (denominada como
“Kappex”), na data do dia 15 de fevereiro de 2022, para realizar de viabilidade técnica,
econômico- financeira e jurídico-institucional, com a finalidade de auxiliar a Administração
Pública na estruturação de projeto ou parceria com a iniciativa privada para IMPLANTAÇÃO,
EXPANSÃO, MELHORIA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO da rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA do
Município de Jaguariúna, estado do São Paulo.

Nesse sentido, se apresenta este Relatório Econômico-Financeiro, que foi elaborado tendo como
referência os outros estudos técnicos realizados de forma integrada aos demais cadernos.

Este relatório descreve as premissas que subsidiaram a análise econômico-financeira, além de
mostrar os principais resultados obtidos sob o ponto de vista da viabilidade econômico-financeira
do Projeto.

O estudo de viabilidade econômico-financeiro, retrata a maneira mais eficaz de implantar o
Projeto, em seus aspectos operacionais de atendimento ao usuário, sua capacidade de geração
de caixa, investimentos a serem realizados e garantias associadas para assegurar o cumprimento
das obrigações por parte do Ente Privado.

2. PLANO DE NEGÓCIOS
Os desenvolvimentos dos Plano de Negócios são adequados quando suportam a negociação e a
decisão a fazer e sustentam a construção de parcerias. Desta forma, a simulação do
desenvolvimento do projeto retrata a maneira mais eficaz de implantar o projeto de
modernização e ampliação dos sistemas de iluminação pública, sendo descrito seus aspectos
técnicos operacionais para atendimento a oferta planejada, investimentos a serem realizados e
garantias associadas para assegurar o cumprimento das obrigações por parte do parceiro privado
e determinar a geração de caixa suficiente para remunerar o investimento realizado.
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As principais premissas assumidas na modelagem econômico-financeira do projeto para
modernização, ampliação, eficientização energética, operação e manutenção dos sistemas de
iluminação pública.

●

Prazo de Concessão. O prazo de concessão será de 20 (vinte) anos, de acordo com Edital
e Minuta de Contrato.

●

Programa de Modernização de IP. Quantidade de 13.100 pontos de iluminação, sendo
100% nos seis primeiros meses do Contrato, incluindo 10% (dez por cento) do total do
atual parque de iluminação de pontos adicionais para suprir a demanda reprimida.

3.1. Panorama de Iluminação Pública
No Termo de Referência deste chamamento, não há informações sobre o descritivo de
caracterização do parque de iluminação pública. E nos pedidos de informações, não foram
disponibilizados dados que pudessem detalhar a situação cadastral do parque.

Em pesquisa, foi possível verificar ações nos últimos 2 (dois) anos de reparos na rede de
iluminação pública e na troca das luzes convencionais por LED, mais eficientes, modernas e
econômicas.
“Prefeitura de Jaguariúna realiza manutenção na iluminação pública. A
Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços, realiza manutenção na iluminação pública em toda a cidade.
Segundo a pasta, mais de 400 pontos de luz estão passando por reparos
e troca de lâmpadas em diversos bairros de Jaguariúna. De acordo com
a secretária municipal de Obras e Serviços, Fernanda Santana, o serviço
é viabilizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna
e o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável
(Condesu), que entra com a mão de obra e o material utilizado. Os
trabalhos prosseguem nesta semana. No início do ano, a Prefeitura
realizou mais de 500 reparações na iluminação pública da cidade. No
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total, de 4 de janeiro a 24 de fevereiro, foram 535 ordens de serviços
executadas pela equipe de manutenção da iluminação pública, segundo
balanço divulgado pela Secretaria. Além dos reparos na rede de
iluminação pública, a Prefeitura de Jaguariúna também está investindo
na troca das luzes convencionais por LED, mais eficientes, modernas e
econômicas. Além disso, os novos dispositivos oferecem mais
luminosidade, o que contribui para melhorar a segurança da população
nas vias públicas.”
https://gazetaregional.com.br/prefeitura-de-jaguariuna-realizamanutencao-na-iluminacao-publica/

Desta forma, foi estimado o número de luminárias existentes no município através das
informações dos valores da conta de consumo de energia, conforme apresentado abaixo.
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Gráfico 1– Detalhamento dos valores das contas de consumo dede iluminação de Jaguariúna, São Paulo. Fonte: Dados
enviados pela Prefeitura. Elaboração própria.

Com estes valores, foi estimado o consumo de energia, utilizando como premissa as tarifas
(R$/kWh) de 0,40, 0,45 e 0,50 para os períodos de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, março
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de 2021 a maio de 2021 e junho de 2021 a agosto de 2021. As tarifas foram crescentes para que
fossem considerados os reajustes que existiram no mesmo período.

Além disto, foi considerado como premissa que a potência média do parque de iluminação de
Jaguariúna poderia ser equivalente ao parque de iluminação de Campinas (uma vez que o
município de Campinas é a cidade pólo da região).

Nos estudos técnicos que embasaram a Concessão Administrativa de iluminação pública de
Campinas, é apresentado o cadastramento das luminárias. A distribuição percentual dos tipos de
luminárias por potência é apresentada a seguir.
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Tabela 1- – Distribuição percentual do parque de iluminação de Campinas, de acordo com o tipo e potência da
luminária. Fonte: Elaboração própria.

É possível verificar que grande parte das luminárias se encontram entre as potências de 100 a
150 kW e outra parte com 250 kW. Ao se verificar a média geral, é possível encontrar o valor de
144 kW como potência média do parque de iluminação pública e, deste modo, este valor foi
adotado para o parque de iluminação de Jaguariúna.

O gráfico abaixo apresenta o resultado do número de luminárias estimadas para o município de
Jaguariúna, utilizando os dados de consumo e as demais premissas utilizadas acima. Será utilizado
o valor de 13.100 como estimativa do número de luminárias do parque atual.
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Gráfico 2– Resultado das estimativas para determinar o número de luminárias do município de Jaguariúna. Fonte:
Elaboração própria.

A grande parte da iluminação pública se dá por meio de lâmpadas de vapor de sódio, o que gera
um potencial para geração de eficiência, uma vez que são menos eficientes, menos duráveis,
despendem mais energia, possuem melhor índice de reprodução de cores, entre outras
vantagens, em comparação com lâmpadas de LED.

Para atendimento da iluminação cênica, a prefeitura terá à disposição o mecanismo chamado de
Banco de Créditos, que representa um saldo monetário de obrigações a serem executadas pelo
concessionário, desde a emissão da Ordem de Início. Os créditos pretéritos não expiram e podem
ser utilizados pelo município a qualquer momento do contrato, através de solicitações formais ao
Concessionário.

Para fins de utilização do Banco de Créditos, os serviços solicitados deverão ser compensados a
valor justo (comprovados por tabelas de preços oficiais ou por cotações, o que for menor).

O saldo inicial do Banco de Crédito é de R$ 3,0 milhões, que deverá ser utilizado, exclusivamente,
para desenvolvimento de projetos, compra de materiais, mão-de-obra e equipamentos, que
tenham como finalidade a iluminação cênica.
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Dentro da contraprestação, já estão contidos a amortização e remuneração dos investimentos
do Banco de Créditos.

3.2. Modelagem Econômico-financeira
Em uma estrutura de um contrato de Concessão Administrativa, assume-se que as
contraprestações auferidas ao longo do ciclo de vida do projeto são suficientes para cobrir os
investimentos necessários para a materialização, operação e manutenção do projeto, bem como
a remuneração do capital.

A partir desta modelagem financeira é simulado o comportamento esperado de um projeto a ser
implantado, buscando avaliar a sua viabilidade econômico-financeira dentro dos cenários
propostos.

A receita total é dada pelo Contraprestação e deduzindo-se todos os tributos, impostos, custos
operacionais e despesas operacionais é determinada a Geração de Caixa Operacional do Projeto.

Adicionalmente, é determinada a capacidade de obtenção de financiamento através do suporte
financeiro do projeto, pois ela realizará a capacidade de pagamento de dívida do Projeto, e,
consequentemente, o volume máximo de endividamento que o projeto suporta.

Para projetos de longo prazo em geral e, especificamente para o projeto em questão, a
modelagem econômico-financeira é uma ferramenta fundamental, pois seus resultados guiarão
as ações necessárias em termos de aportes de recursos e disponibilização de garantias por todos
os entes envolvidos, com o objetivo de viabilizar e materializar o projeto. Além disso, a
modelagem econômico-financeira permite manter o equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato.
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O Modelo Econômico-Financeiro foi construído de maneira que a Contraprestação ao longo do
período da Concessão Administrativa se mantenha como inicialmente contratado, acrescidos os
reajustes contratuais que têm por objetivo a manutenção do valor aquisitivo da moeda corrente.

3.3. Premissas Principais da Modelagem
As análises da qualidade econômico-financeira são adequadas quando suportam a negociação e
a decisão a fazer e sustentam a construção de parcerias.

Desta forma, a simulação do desenvolvimento do projeto retrata a maneira mais eficaz de
implantar o projeto de modernização e ampliação dos sistemas de iluminação pública do
município de Jaguariúna, SP, sendo descrito

seus aspectos técnicos operacionais para

atendimento a oferta planejada, investimentos a serem realizados e garantias associadas para
assegurar o cumprimento das obrigações por parte do parceiro privado e determinar a geração
de caixa suficiente para remunerar o investimento realizado.

As principais premissas assumidas na modelagem econômico-financeira do projeto para
modernização, ampliação, eficientização energética, operação e manutenção dos sistemas.

o

Prazo de Concessão. O prazo de concessão será de 20 (vinte) anos, de acordo com
Edital e Minuta de Contrato.

o

Programa de Modernização de IP. Quantidade estimada de 13.100 pontos de
iluminação, sendo 100% nos seis primeiros meses do Contrato e 10% de pontos
adicionais do total do atual parque de iluminação para suprir a demanda reprimida.

Em respeito à solicitação das demonstrações econômicas e financeiras, as projeções foram feitas
utilizando-se o Real Mil (R$000) como moeda base e elaboradas em termos reais, sem efeito da
inflação, tendo como data-base o período de janeiro de 2022. Desse modo, todos os efeitos de
reajustes de contraprestação (único mecanismo de reajuste do Contrato), no fluxo de caixa Real
não serão considerados.
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4. RECEITA
4.1. Modelo de Remuneração
O modelo de remuneração previsto pelo Termo de Referência do Edital de Chamamento Público
prevê, em caráter principal, a amortização e remuneração do capital investido pelo Parceiro
Privado através do pagamento de Contraprestações Mensais ou através de Receitas Acessórias.

Contraprestação Mensal. É a principal receita da Concessionária vinculado ao objeto do Contrato
relativo à prestação dos serviços de modernização, eficientização, expansão, operação e
manutenção dos sistemas do município, conforme apresentado no Modelo Técnico Operacional.

O recebimento da receita de Contraprestação será mensal e terá início após a conclusão da
renovação de 100% do parque de iluminação pública, por ora estimado no prazo de 6 (seis) meses
a partir da transferência do parque de iluminação pública.

Todavia, como modelo de incentivo, caso a concessionária implante o parque antes dos 6 (seis)
meses, o Poder Concedente deverá remunerar a concessionária de forma antecipada, de acordo
com as regras de remuneração do Contrato.

A Contraprestação Mensal foi calculada de tal maneira que o concessionário possua um retorno
equivalente ao WACC demonstrado no Método de Análise do Resultado Econômico-Financeiro.

Receitas Acessórias. São as receitas oriundas da exploração de atividades divergentes do objeto
da Concessão. É previsto no Contrato a possibilidade de o Concessionário explorar Receitas
Acessórias, pendente prévia autorização, onde poderá haver compartilhamento da Receita
Acessória Bruta com o Poder Público. Entretanto, não foram considerados na modelagem
econômico-financeira receitas acessórias. Destaca-se que grande parte destas receitas acessórias
estão associadas a:
●

Locação de posteamentos para cabeamentos diversos, locação de luminárias para
implantação de repetidoras 5G.
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Índice de Desempenho. O Índice dos Indicadores de Desempenho, conforme as diretrizes
constantes no Anexo do Edital e Contrato, tem como função apurar o desempenho da prestação
dos serviços por parte da Concessionária. O Índice de Desempenho determinará um valor do
Fator de Desempenho, que impactará a Contraprestação Mensal, da seguinte forma:

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎cã𝑜 efetiva = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝑥 (80% + 20% x 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜)

O Fator de Desempenho será determinado com base no resultado apurado do Índice do Indicador
de Desempenho no período de referência e terá um valor adimensional, limitado ao valor 1,0.

A Contraprestação Mensal calculada considerou que a Concessionária irá obter o coeficiente
máximo durante todo o período da Concessão.

4.1.1. Custos e Despesas Operacionais
O Modelo Operacional da Concessão tem como objetivo fundamental a compatibilização das
responsabilidades administrativas e operacionais da Concessionária com as necessidades e
exigências do Poder Concedente, tudo isso direcionado à plena satisfação dos Usuários.

Por consequência, o Modelo Operacional a ser estabelecido no projeto de iluminação pública,
indicado neste produto, deverá congregar a mais moderna tecnologia em sistemas e serviços,
associada aos mais elevados conceitos de organização empresarial, sob os quais deverá estar
balizada a atuação da futura Concessionária.

a. Iluminação Pública
a.1. Equipes de Apoio, Operação e CCO
Para a determinação do custeio com as equipes de operação, CCO e manutenção, foi realizado
um benchmark (Tabela 2) dos valores operacionais adotados processo de modelagem técnica
para a PPP de Iluminação Pública do município de Campinas (devido à proximidade com
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Jaguariúna) e para os demais valores de outros municípios que tiveram êxito em seus processos
licitatórios.

Esclarecemos que é considerado como equipes de operação, CCO e manutenção as funções
diretamente relacionadas com a operação para o pleno funcionamento da iluminação pública,
como exemplo cita-se as funções de motorista, eletricista, ajudante, almoxarife, encarregados
técnicos, operadores de CCO etc.

As funções relacionadas com a administração e gestão, como diretores e gerentes, para controle
e gerenciamento da operação estão classificadas na conta de “despesas administrativas”.

Administrativo
Operacional
Número de Pontos
Administrativo, R$/Ponto
Operacional, R$/Ponto

Ano 1
494
5.881

Ano 2
495
5.958

Ano 3
495
4.852

Ano 4
496
3.201

Ano 5
496
3.204

Adotado
2.476
23.096

121.327

121.327

121.327

121.327

121.327

606.635

4,07
48,47

4,08
49,10

4,08
39,99

4,09
26,38

4,09
26,41

4,08
38,07

Tabela 2– Benchmark do custo de operação e manutenção levantados nos documentos licitatórios do edital de
concessão do sistema de iluminação pública de Campinas. Fonte: Elaboração própria.

Para o custeio do pessoal de operação, CCO e manutenção, foi considerado o valor de R$ 42,15
anuais por ponto.

a.2. Manutenção do parque de iluminação pública
Para a análise das falhas para as luminárias convencionais foi considerado, no modelo econômicofinanceiro, foi considerado um percentual 0,75% anual do parque de iluminação referente a
eventuais falhas (apagada, acesa durante o dia etc.), para o custeio a prestação dos serviços de
manutenção do parque de iluminação sobre o valor dos ativos constituídos.

a.3. Transmissão de dados para Telegestão
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Para a determinação do custeio do serviço de transmissão dos dados para o sistema de
telegestão, foi realizado um benchmark (Tabela 3) dos valores adotados em outros projetos.
Desta forma, foi considerado o valor anual de R$10,75 por ponto.

Ribeirão das
Indicadores Atualizados

Uberlândia

Porto Alegre

Contagem

Neves

Adotado

8,35

4,36

8,18

22,11

10,75

Transmissão de Dados
R$/#Pontos por ano

Tabela 3– Benchmark do preço da transmissão de dados para telegestão levantados nos documentos licitatórios dos
editais de concessão do sistema de iluminação pública em diversos municípios. Valores em reais em janeiro de 2022.
Fonte: Elaboração própria.

a.4. Call Center
Os custos com Call Center contemplam gastos com pontos de atendimento ao cidadão. Para
determinação do custo deste serviço, foi feito um benchmark dos valores admitidos em projetos
de concessão pública do sistema de iluminação, apresentado na Tabela 8. Desta forma, foi
considerado o valor anual de R$ 8,14 por ponto.

Ribeirão
Indicadores Atualizados

das

Uberlândia

Porto Alegre

Contagem

Neves

Adotado

17,66

1,73

9,04

4,13

8,14

Call Center
R$/#Pontos por ano

Tabela 4- Benchmark do preço do call center nos documentos licitatórios dos editais de concessão do sistema de
iluminação pública em diversos municípios. Valores em reais em janeiro de 2022. Fonte: Elaboração própria.

a.5. Energia Elétrica
A determinação dos custos com energia elétrica constitui elemento importante para composição
dos custos do modelo operacional já que a responsabilidade pelo pagamento da conta de energia
elétrica será da Concessionária.
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O contrato de fornecimento atual com a distribuidora de energia elétrica local prevê o consumo
de energia elétrica, para a rede municipal de iluminação, na base média de 11h51 horas por dia,
considerando-se a potência instalada na rede, acrescida das perdas próprias dos equipamentos
auxiliares, conforme os tipos de lâmpadas relacionadas no cadastro do parque de iluminação.

A tarifa de energia é definida pela CPFL Santa Cruz que atua no município, mediante resolução
homologatória.

Através dos dados dos valores de crédito da CIP e contas de consumo de energia elétrica, foi
estimada a tarifa de energia elétrica vigente para Iluminação Pública – Rede de Distribuição (B4A).
Para o valor de referência, incluindo os impostos e a possibilidade de faturamento direto, adotouse o valor de 0,550 R$/kWh.

450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
set/20

out/20 nov/20 dez/20

jan/21

fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21

jul/21

ago/21

1 TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP
2 VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO
3 SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA

Gráfico 3 – Levantamento dos custos com energia do município no período de setembro de 2020 a agosto de 2021.
Valores em reais nominais. Fonte: Elaboração própria.

Após a modernização do sistema com transposição das lâmpadas convencionais para LED, a
média anual de consumo energético passará de 8.352 GWh, segundo as estimativas
apresentadas, para 3.370 GWh.
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Poderá ser previsto nos investimentos da concessionária, unidades fotovoltaicas que produzem
energia para a iluminação pública.

4.1.2. Despesas Administrativas e Comerciais
a. Administração e Gestão
A Concessionária deverá dispor de uma estrutura organizacional do tipo linha e assessoria, onde
estão inclusas as despesas com pessoal relacionadas às funções de diretorias, gerentes e
estrutura administrativa necessária, que atuarão no backoffice da Concessão (administração,
finanças, contabilidade, recursos humanos, suprimentos, qualidade, segurança, meio ambiente,
saúde, jurídico, entre outros), durante a vigência da Concessão.

A Concessionária também irá incorrer com a manutenção da operação do escritório que
contempla materiais diversos, água, esgoto, energia elétrica, telefonia e internet, treinamentos
etc.

O município poderá contar com o auxílio de um Verificador Independente que será responsável
pela fiscalização e supervisão do Contrato de Concessão, onde as suas principais atribuições serão
o detalhamento das metodologias e procedimentos de aferição dos indicadores de desempenho
previstos no Contrato. O trabalho do Verificador Independente deverá ser desenvolvido em
parceria com o órgão indicado pelo Poder Concedente, responsável pela gestão do contrato. Os
custos do Verificador Concedente ficarão sob responsabilidade da concessionária, estimado em
R$ 20 mil por mês.

A Tabela 5 apresenta o levantamento dos valores totais de despesas administrativas sobre custos
operacionais que foram estimados em projetos de concessão de iluminação pública de outros
municípios. Destes valores, foi obtida a razão entre eles, para verificar o indicador de despesas
administrativas. Foi considerado o valor mínimo em relação a este item de 10,0%.

Indicadores Atualizados
Despesas / Custos

Uberlândia

Porto Alegre

Contagem

Adotado

8,6%

30,7%

13,2%

10,0%
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Tabela 5– Levantamento de Despesas Administrativas em outros projetos de concessão. Fonte: Elaboração própria.

b. Garantias e Seguros

A Concessionária deverá constituir garantias de execução do objeto, de acordo com o
estabelecido no Contrato e assegurar os sistemas, inclusive as áreas ocupadas por
eventuais serviços, por meio de um seguro do tipo “todos os riscos”.

Como o Edital e Contrato exigem a estruturação de um Plano de Seguros e Garantias
compatíveis com o negócio da Concessionária, o estudo econômico-financeiro levou em
consideração as seguintes premissas a este item:
● Garantia de Execução do Contrato;
● Seguros do tipo todos os riscos para Construção;
● Seguros de Responsabilidade Civil; e
● Seguros do tipo todos os riscos para Operação.

b. Despesas Pré Operacionais
Para as Despesas Pré Operacionais foram estimados os valores de R$ 1.000 mil para
ressarcimentos dos estudos da PMI e R$ 300 mil para despesas do processo licitatório e criação
da SPE.

4.1.3. Investimentos
Os investimentos que serão obrigação da Concessionária durante o contrato de concessão são os
seguintes:

a. Iluminação Pública
● Modernização, expansão e supressão de demanda do parque de iluminação com a troca
de luminárias convencionais para luminárias LED, incluindo iluminação cênica (sob
demanda), sistema de telegestão, conforme a especificação do contrato;
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● Aquisição ou locação dos veículos administrativos e operacionais;
● Reinvestimentos para a cobertura de vandalismo, furto e abalroamento; e
● Implantação do Centro de Controle Operacional.

b. Serviços Preliminares, Planos e Projetos
Para a modernização do parque de iluminação, é necessário que algumas atividades sejam
executadas de forma prévia, como cadastramento georreferenciado do parque de iluminação
para desenvolvimento dos planos e projetos de implantação e transição de sistema, planos
operacionais e de manutenção, entre outros. Para estas atividades foi previsto o valor de R$300
mil de investimentos no início do contrato.

c. Parque de Iluminação Pública
c.1. Diagnóstico atual dos ativos de Iluminação Pública
Como mencionado na introdução deste Caderno, o inventário atual do parque de iluminação
pública foi estimado, utilizando as informações de consumo de energia elétrica, sendo
considerado a necessidade da troca das luminárias de LED.

Uma vez que foi encontrado informações sobre atuações da prefeitura na manutenção da rede
de iluminação pública, efetuando a troca de luminárias antigas por luminárias de LED, foi previsto
que uma parte deste parque de iluminação não precisará de modernização imediata, estimado
em 1.000 (hum mil) pontos.

É de escopo da concessionária a supressão da demanda reprimida, qualificada em 10% de pontos
adicionais do total do atual parque de iluminação e da expansão da rede de iluminação pública
através da implantação de 1.900 pontos, de crescimento vegetativo, ao longo do período do
contrato.

c.2. Modernização do Parque de Iluminação
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A modernização do parque será feita em sua totalidade no primeiro ano de Concessão, e terá a
seguinte característica (Tabela 6), desconsiderando os pontos de iluminação cênica:

Potência Média Estimada (em W)

Parque Atual

Parque Modernizado

144

58

Tabela 6 – Características das lâmpadas instaladas após a modernização. Elaboração própria.

Para a substituição e instalação dos pontos de iluminação em via públicas, como descrito no
Modelo Técnico Operacional, são estimados os seguintes recursos: Plataforma elevatória
pantográfica sob caminhão ou plataforma elevatória articulada sob caminhão, Ferramentas
básicas para elétrica e montagem das luminárias; Detector de tensão. Equipamentos de Proteção
Coletiva (EPC) e Individual (EPI); Engenheiro Eletricistas com ênfase em projetos; Almoxarife;
Eletrotécnico com função de supervisão; Eletricista montador motorista com treinamento e
certificação na Norma Regulamentadora Nº 35 – Trabalho em Altura, na Norma Regulamentadora
Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e o curso complementar Sistema
Elétrico de Potência; Auxiliar eletricista com treinamento e certificação na Norma
Regulamentadora Nº 35 – Trabalho em Altura, na Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança
em Instalações e Serviços em Eletricidade e o curso complementar Sistema Elétrico de Potência.

É possível fazer o planejamento para troca de diversas luminárias na mesma via, durante um dia
de intervenção é possível que sejam substituídas entre 20 e 30 luminárias por dia por equipe,
sendo assim, definido o prazo de 6 meses para a troca das luminárias, considerando 6 equipes
iniciais.

c.3. Definição do preço do LEDs
Os custos com luminárias LED foram estimados através do benchmark realizado em outros
projetos de concessão do sistema de iluminação, apresentado na Tabela 15.
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Municípios

Ano

Preço (P0)

Preço (PN)

São Paulo

2015

1.241,78

1.790,54

Belo Horizonte

2015

1.195,85

1.724,32

Ribeirão das Neves

2018

1.256,31

1.583,60

Porto Alegre

2018

845,86

1.030,71

Belém

2020

977,78

1.134,33

Itatiba

2020

675,46

788,32

Média

1.342

Tabela 7– Benchmark do preço de luminárias LED levantados nos documentos licitatórios dos editais de concessão
do sistema de iluminação pública em diversos municípios. Valores em reais em janeiro de 2022. Fonte: Elaboração
própria.

É observado que o preço médio, corrigido por IPCA até a data base de janeiro de 2022, é de R$
1.203,62, entretanto, alguns fatores influenciam a definição do preço: quantidade a ser comprada
e a evolução da tecnologia da luminária de LED versus a redução do preço da tecnologia.

É observado, que para municípios de mesmo porte (São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre,
Feira de Santana, Aracaju, Belém), no período de 5 anos, o preço (atualizado) reduziu cerca de
55% e Atibaia e Itatiba (ambos do estado de São Paulo), que tem o preço mais recente e com uma
potência de parque mais próxima ao município, um preço 60% menor que a média.

Quando verificado os valores utilizados na concessão administrativa de Campinas, é observado
os seguintes valores.
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Desta forma, foi aplicado um fator de redução no preço unitário e considerado o valor de
R$655,00 de material e R$65,00 de instalação.

c.4. Cronograma de Modernização
Para atender as especificações propostas no Modelo Técnico Operacional e da manutenção do
inventário do parque, é necessário definir a vida útil da luminária de LED. Pela nova
regulamentação da ANEEL, o padrão de utilização diária de iluminação, até como parâmetro para
o cálculo da CIP, é de 11 horas e 51 minutos para a região do município, o equivalente a 4.173
horas por ano. Pela análise de tecnologia do mercado, as luminárias LED possuem uma vida útil
de 100 mil horas e garantia mínima de 10 anos.

Entretanto, devido a evolução tecnologia das luminárias de LED e o benchmark das especificações
de troca de lâmpadas foi considerado, no ano 11o, a troca de todo o parque de iluminação.

Para o período de concessão de 20 (vinte) anos, foram definidos dois ciclos de
investimentos/reinvestimentos para a troca de luminárias:
●

Primeiro Ciclo (Modernização do Parque de Iluminação). Até o 6o mês, troca de 100%
das luminárias convencionais por lâmpadas luminárias de LED e adicionalmente está
previsto que será implantado a demanda reprimida existente, no equivalente a 10% do
parque de iluminação; e

●

Segundo Ciclo (1ª Substituição das lâmpadas de LED). A partir do 11º ano.

c.5. Iluminação Cênica
O modelo econômico-financeiro considera a iluminação de destaque (luminárias, postes e
suportes) como um valor de verba de R$ 3,0 milhões, que será integrado dentro de um Banco de
Créditos, que poderá ser utilizado a qualquer tempo dentro do período de contrato.

c.6. Sistema de Telegestão
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A Telegestão será capaz de monitorar, controlar e medir a temperatura e as grandezas elétricas
da rede de iluminação e seus componentes, além de permitir a de dimerização dos pontos
luminosos.

A implantação dos componentes da Telegestão será executada no mesmo cronograma que a
troca das luminárias LED. Para a determinação do investimento, foi realizado um benchmark
(Tabela 8) dos valores adotados em outros projetos.

Ano

Preço (P0)

Preço (PN)

Contagem

2016

500,00

682,96

Porto Alegre

2018

450,00

548,34

Ribeirão das Neves

2018

331,00

417,23

Itatiba

2020

411,53

480,30

Média

532,00

Tabela 8– Benchmark do preço do sistema de telegestão levantados nos documentos licitatórios dos editais de
concessão do sistema de iluminação pública em diversos municípios. Valores em reais em janeiro de 2022. Fonte:
Elaboração própria.

Pelo mesmo fator de redução dos preços das luminárias LED ao longo do tempo, o sistema de
telegestão também apresenta as mesmas considerações. Desta forma, foi considerado o valor de
R$ 350,00 por ponto considerando todo o parque de iluminação.

c.8. Vandalismo, Furto e Abalroamento
Para os reinvestimentos devido aos atos de vandalismo, furto e abalroamento, foram
considerados os valores de 0,50% sobre do valor total dos investimentos por ano.

c.9. Centro de Controle Operacional
Os investimentos para implantação do CCO envolvem toda a infraestrutura necessária para
acompanhamento e supervisão do parque de iluminação, sendo considerado como elementos
mínimos os softwares, infraestrutura de tecnologia para operação (videowall, computadores,
servidores etc.), infraestrutura civil, mobiliário, conjunto de materiais e serviços. Para a
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determinação do investimento, foi realizado um benchmark (Tabela 9) dos valores adotados em
outros projetos.

Ribeirão das
Indicadores Atualizados
CCO
R$/#Pontos por ano

Uberlândia

Porto Alegre

Contagem

Neves

Adotado

64,38

50,21

64,30

53,22

60,00

Tabela 9– Benchmark do preço de implantação do Centro de Controle Operacional levantados nos documentos
licitatórios dos editais de concessão do sistema de iluminação pública em diversos municípios. Valores em reais em
janeiro de 2022. Fonte: Elaboração própria.

No modelo econômico-financeiro será distribuído este valor pelo número de pontos, o
equivalente a R$60 por ponto, ou seja, para a implantação do Centro de Controle Operacional
(CCO) foi considerado o valor de R$660mil para a implantação de todo o CCO a ser implantado
no primeiro ano de Concessão com reinvestimento no 11o ano.

5. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
Na avaliação econômico-financeira foi considerado como período de amortização igual ao
período de Concessão do Contrato, sem que haja valor residual de ativos e, consequentemente,
indenização por parte do Concessionário.

Desta forma, a concessão possuirá os seguintes ativos:
●

Direito de uso e custos de desenvolvimento de sistemas informatizados e operacionais.
São demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da amortização, calculada de acordo
com a vida útil estimada.

●

Direito de exploração de infraestrutura. A infraestrutura, dentro do alcance da
Interpretação Técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão, não é registrada como ativo
imobilizado do concessionário, porque o contrato de concessão prevê apenas a cessão
de posse desses bens para a prestação de serviços públicos, sendo eles revertidos ao
Poder Concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem
acesso para construir e/ou operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos
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em nome do Poder Concedente, nas condições previstas no contrato. Essa remuneração
pode corresponder a direito sobre um ativo intangível, um ativo financeiro ou ambos,
que depende da alocação de risco de demanda.

6. TRIBUTOS
Na avaliação econômico-financeira do Fluxo de Projeto, foram considerados tributos sobre o
lucro e tributos sobre a receita.

Para tributação da receita, foram estabelecidos os tributos referentes a Programa de Integração
Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Impostos sobre
Serviços (ISS); e para resultado, Imposto de Renda (IR), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).

Lucro Presumido

Lucro Real

Sobre Receita

100% sobre a Receita Bruta

100% sobre a Receita Bruta

PIS

0,65%

1,65%

COFINS

3,00%

7,65%

ISS

5,00%

5,00%

Sobre Resultado

32% sobre a Receita Bruta

sobre EBIT (Lucro Antes Tributos)

IRPJ

15%

15%

Adicional de IRPJ

10% sobre valores acima de 240mil/ano

10% sobre valores acima de 240mil/ano

CSLL

9%

9%

Tabela 10- Premissas tributárias. Fonte: Elaboração própria.

O regime tributário adotado para fins de apuração do Imposto de Renda (IR), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) foi determinado conforme análise de cada período,
analisando a máxima possibilidade de ganhos referente a créditos e/ou aproveitamentos
tributários e fiscais, para a máxima rentabilidade do projeto.
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7. SERVIÇOS DA DÍVIDA
Conforme prática do mercado brasileiro, os projetos desta natureza são financiados por linhas de
crédito subsidiadas por instituições próximas ao governo, como o Banco Nacional de
Desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, ou instituições ligadas diretamente às fabricantes
dos equipamentos.

Convém ressaltar que entre os requisitos para o Project Finance, para equilíbrio econômicofinanceiro do contrato de concessão, adota-se um Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD)
de, no mínimo, para “financiabilidade” do projeto, 1,3 (uma vírgula três) para cada ano
operacional após primeiro ano de amortização da dívida.

Entretanto, é possível ocorrer que a concessionária empregue na operação frota alugada ao invés
de frota própria. Também nesse caso, o valor do aluguel deve ser considerado como custo da
concessionária. Mais uma vez, apenas deve ser considerada a parcela do aluguel que não
ultrapasse os valores necessários para remunerar o capital do proprietário do veículo e
compensá-lo pela depreciação do veículo em seu tempo de uso pela concessionária.

8. RECEITA DE EQUILÍBRIO
A concessionária estará equilibrada ao longo do ciclo de remuneração caso sua receita seja
suficiente para, ao longo do período de contrato:
i.

remunerar o capital investido pela concessionária e ainda não recuperado; e

ii.

recuperar a parcela do capital investido correspondente à depreciação incorrida no
período dos ativos reais e à amortização programada dos ativos intangíveis.

O cálculo da Contraprestação de remuneração de equilíbrio tem a vantagem de facilitar a
aplicação dos reajustes anuais.
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A contraprestação de remuneração de equilíbrio de um ano é aquela que iguala o fluxo de caixa
operacional esperado aos custos estimados de capital do ano (remuneração dos ativos reais mais
amortização dos ativos intangíveis), sendo o fluxo de caixa operacional dado pela receita líquida
da concessionária (receita bruta operacional e acessória menos tributos incidentes sobre a
receita) menos os custos operacionais e despesas administrativas (OPEX) menos os tributos
incidentes sobre a renda.

A igualdade entre o fluxo de caixa operacional e os custos de capital define uma equação que
relaciona a receita requerida de equilíbrio aos custos de capital.

9. CUSTO DE CAPITAL
Considerando todos os inputs do Modelo Econômico-Financeiro (receitas, operação,
investimentos, tributos e impostos) foi estabelecida a variação do valor da contraprestação, qual
será a taxa interna de retorno (TIR) desejada.

A taxa interna de retorno desejada é aquela equivalente a taxa de remuneração tida como
adequada para o projeto em análise.

O método mais comumente utilizado na definição da taxa de remuneração do capital de
empresas em mercados regulados no mundo é o denominado Custo Médio Ponderado de Capital
(Weighted Average Cost of Capital – WACC). Este método também é utilizado no Brasil por
entidades reguladoras como, por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Agência Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo (ARSESP), entre outras.

O WACC é o custo eficiente da dívida de referência e de capital próprio de uma empresa,
ponderada por ter em conta a participação relativa da dívida e do patrimônio na sua estrutura de
capital. O cálculo do WACC é dado por:
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝐸
𝐷
× 𝐾𝐸 +
× 𝐾𝐷
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

Onde:
●

E é o capital próprio;

●

D é o capital de terceiros;

●

KE é o custo do capital próprio; e

●

KD é o custo do capital de terceiros levando em conta o benefício fiscal da dívida dado
pela alíquota do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica – IRPJ e a alíquota da
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido – CSLL (34% no total, sendo 25% de IRPJ e 9%
CSLL).

O custo médio ponderado de capital, calculado a partir de uma empresa “modelo de referência”,
servirá para remuneração dos recursos à disposição das empresas. Para seu cálculo determinase o beta para uma entidade de referência, que pode diferir do custo do capital próprio para o
negócio efetivamente regulamentado. Isso é consistente com tentar replicar as disciplinas de um
mercado competitivo, que limitaria os preços ao nível de custos eficientes e prudentes.

Como a entidade de referência é uma empresa hipotética, seu custo de capital próprio não pode
ser observado diretamente, sendo necessário recorrer a informações sobre uma amostra de
empresas para determinar os parâmetros WACC específicos da indústria.

O raciocínio subjacente a esta escolha é que, se a empresa regulada fosse sujeita a concorrência
em vez de regulamentação, então ela poderia passar apenas custos de capital eficientes para seus
consumidores.

Uma vez definidos os parâmetros e a metodologia de cálculo do WACC, conforme a tabela abaixo,
é possível estabelecer o critério de viabilização da Concessão Administrativa em limites máximo
e mínimo.
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Custo de Capital
Taxa de Retorno de Ativo Livre de Risco
Taxa Livre de Risco (RF EUA)
Risco Brasil NTN_B (-) TIPS
Beta Realavancado
Beta Desalavancado
Capital de Terceiros / Capital Próprio
Tributos
Prêmio de Risco de Mercado
Inflação EUA CPI
Inflação Brasil IPC-A
CAPM
Custo da Dívida
Tributos
Custo da Dívida x (1-t)
% de Capital Próprio
% de Capital de Terceiros
WACC Nominal
WACC Real

Superior
8,00%
2,32%
5,68%
1,405
0,940
75,00%
34,00%
8,15%
3,00%
7,89%
25,12%
18,55%
34,00%
12,24%
57,14%
42,86%
19,60%
10,86%

Inferior
8,00%
2,32%
5,68%
1,405
0,940
75,00%
34,00%
5,46%
3,00%
7,89%
21,16%
18,55%
34,00%
12,24%
57,14%
42,86%
17,34%
8,76%

Critérios
US 30 YEAR TREASURY
TESOURO IPCA+ 2055
DEMODARAN B & Consumer Services

SP 500 (30 anos e 20 anos)
Projeção 2022
Projeção 2022
Selic x 140%

Tabela 11 – Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average Cost of Capital – WACC). Fonte:
Elaboração própria.

Destaca-se que o WACC acima descrito reflete uma situação de mercado, onde a remuneração
de capital está vinculada a sensibilidade de oferta e demanda do setor que o Plano de Negócios
está inserido.

10. GARANTIA ATRAVÉS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (“CIP”)
Práticas e estruturas devem ser pensadas e dimensionadas, desde o início do projeto de PPP, para
que a arrecadação do Ente Público seja realizada de forma certa, eficiente e nas proporções
devidas, para que haja robustez dos contratos de parcerias, garantindo a constituição dos
mecanismos de garantia e pagamento.

Na ausência de recursos financeiros insuficientes da contribuição para o adimplemento das
obrigações contratuais, deverá ser designada dotação orçamentária alternativa para pagamento
da contraprestação; decorrendo simplesmente da exigibilidade dos valores contratuais e do
processo de execução da despesa pública.
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É verdade que o fato da CIP estar vinculada, em geral, diretamente ao custeio dos serviços de
iluminação pública diminui os riscos assumidos pelo parceiro privado, principalmente, do fato em
que os recursos arrecadados a título de cobrança da contribuição não poderão ser destinados a
outra finalidade que não aquelas atinentes ao setor de iluminação pública (à exceção da
desvinculação de 30% das receitas municipais, que se estende até 2023, nos termos do art. 76-B
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórios – ADCT).

Entretanto, tal premissa somente poderá ser considerada caso o Poder Concedente considere
parcela a outro fim até a vigência da Emenda Constitucional supracitada, o que influencia
negativamente na composição de risco do negócio, o que não é o recomendável.

No caso específico de Jaguariúna, a lei de CIP elenca o uso da taxa apenas para o custeio da
energia para iluminação pública, sem mencionar qualquer uso para operação e investimentos.
Sugere-se que seja modificada a lei para que os recursos arrecadados sejam os suficientes para
sustentar a contraprestação da concessão. Atualmente, a CIP arrecada não é suficiente para o
custeio da energia elétrica do parque de iluminação pública.

Independente dos fatos geradores do déficit ou a sua estrutura de mitigação, a um aspecto a ser
destacado, de que sempre existirá o interesse do entre público e do privado para evitar sua
ocorrência, para que não haja desequilíbrios expressivos, independente dos riscos alocados a
cada uma das partes.

O município deverá regularmente realizar levantamento de dados e verificações in loco para
identificar eventuais problemas na arrecadação da CIP, como exemplo, poderá ser verificado,
junto a concessionária de energia, se os consumidores de energia estão inseridos nas corretas
categorias e faixas de consumo.

Outra forma de evitar o déficit é elencar outros formatos de arrecadação da CIP. Os imóveis que
não possuem ligação de consumo na rede de distribuição (como terrenos vazios, os imóveis
edificados que não têm ligação de energia elétrica ou os imóveis que possuem fonte de energia
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alternativa) poderiam ser cobrados, em uma determinada regra a ser regulada, uma vez que há
o benefício da iluminação, também, a estes imóveis.

Na ausência de recursos financeiros insuficientes da contribuição para o adimplemento das
obrigações contratuais, deverá ser designada dotação orçamentária alternativa para pagamento
da contraprestação; decorrendo simplesmente da exigibilidade dos valores contratuais e do
processo de execução da despesa pública.

Abaixo, apresentamos as informações vinculadas à arrecadação anual da CIP no período de
setembro de 2020 a agosto de 2021.

450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
set/20

out/20 nov/20 dez/20

jan/21

fev/21 mar/21 abr/21 mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

1 TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP
2 VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO
3 SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA

Gráfico 4- Arrecadação anual da CIP, no período Set/2020 a Ago/2021. Fonte: Informações enviadas pela Prefeitura.
Elaboração própria.

Destaca-se que atualmente os recursos arrecadados pela CIP pelas companhias concessionárias
de distribuição de energia elétrica não são suficientes para o pagamento dos gastos com
iluminação pública, existindo um déficit no ano de 2020/2021 de quase R$ 1,0 milhão.

Todavia, sugere-se que a fim de garantir o mecanismo de pagamento da PPP, sugere-se que:
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i.

seja revista a política de cobrança da CIP para que sejam adotar possível melhorias na
cobrança para aumento da arrecadação;

ii.

seja ajustado (aumentado) o valor da CIP em uma condição que supra a receita de
remuneração da SPE;

iii.

seja criado de uma conta reserva vinculado ao mecanismo de garantia e pagamento do
contrato de PPP, que, na hipótese da arrecadação mensal da CIP ser inferior a valor
correspondente a 90% da contraprestação máxima durante determinado período, o ente
público poderia utilizar os recursos (que viriam de outras fontes orçamentárias) da conta
reserva, uma vez que a CIP não seria o suficiente os pagamentos da contraprestação; e

iv.

caso seja possível alteração na estruturação da CIP que proporcione uma maior
arrecadação, que seja previsto um valor suficiente para o custeio na energia elétrica (no
caso desta modelagem, o custo de energia já está considerada na remuneração da
concessionária), a remuneração da contraprestação do contrato de parceria e de uma
sobra de caixa (na proporção de 30% dos valores anteriores), a fim de assegurar,
principalmente, possíveis desalinhamentos entre os reajustamentos da CIP e do Contrato
de PPP e a composição da conta reserva na estrutura de Escrow Account.

É visto na lei que institui a CIP, a alíquota para cada consumidor é definida pela:
i.

Quantidade de consumidores que serão tarifados pela CIP; e

ii.

Valor arrecadado no ano anterior.

Destaca-se que é necessário que seja revisto o modelo de tarifa da CIP e que este novo seja
embasado em:
i.

classe de consumidores e faixas de consumo;

ii.

valor da tarifa de cada classe; e

iii.

valor de consumo de cada classe de consumidores nas respectivas faixas de consumo ou
consumo médio medido em kWh.

12. RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIRO
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O conjunto de gráficos abaixo apresenta os principais resultados de fluxos de caixa (de custos
operacionais e investimentos), demonstrativo de resultado e financeiro do projeto.

Gráfico 5– Valores projetados para custos operacionais. Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 6 - Valores projetados para investimentos. Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 7– Valores projetados da Receita Líquida (em milhões de reais) e margem EBITDA. Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 8– Valores projetados do “Fluxo de Caixa, após atividades operacionais”, “Fluxo dos Investimentos” e “Fluxo
de Caixa, após atividades de investimentos”. Fonte: Elaboração própria.
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13. CONCLUSÃO
Considerando que:
●

o valor de Contraprestação Mensal de Iluminação Pública em R$ 759.800,00;

●

o valor médio mensal arrecadado de CIP deverá ser superior ao valor da Contraprestação
mensal em 10%;

●

a realização de todos os investimentos, custos e despesas do projeto conforme os prazos
e quantitativos previstos acima (e suficientes para o funcionamento do contrato em
termos de serviço e qualidade).

O modelo econômico-financeiro se apresenta viável resultando em uma taxa interna de retorno
real de 9,3% a.a.

Entretanto, o município deveria:
●

elevar a arrecadação da CIP em 361%, para que esta fosse suficiente para custear as
despesas com o escopo de iluminação pública, resultando em:

Tabela 12- Valores comparativos. Fonte: Elaboração própria.

Registramos que:
●

o processo licitatório deverá prever condições de qualificação econômico-financeira, o
qual sugerimos as exigências:
o

Liquidez Geral (LG): ILG =AC+RLP/PC+ELP = igual ou superior a 1,0;
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o

Liquidez Corrente (LC): ILC=AC/PC = igual ou superior a 1,0;

o

Solvência Geral (SG): SG=AT/PC+ELP = igual ou superior a 1,0;

o

Índice de Endividamento (IE): IE=PC+ELP/AT = igual ou inferior a 0,5;

o

Comprovação de possuir Capital Social ou Patrimônio Líquido de, no mínimo,
10% (dez por cento) do valor dos investimentos estimados.

●

os números apresentados neste Plano de Negócios Indicativo e Estudo de Viabilidade
Econômica representam a percepção em níveis conceituais e indicativos em relação ao
projeto, cabendo o desenvolvimento de estudos complementares pelos proponentes,
quando o processo licitatório for iniciado, o que poderá reduzir as contraprestações
inicialmente desenhadas.

13. VALUE FOR MONEY
13.1. Contextualização
Os recursos públicos precisam ser administrados com competência e bom senso. Sendo assim,
um projeto deve ser elaborado atendendo fatores qualitativos (benefícios proporcionados para
a população) e quantitativos (uso adequado das finanças dos órgãos governamentais).

Nesse cenário, o Value for Money (VFM) apresenta grande relevância, pois se trata de uma
metodologia que utiliza critérios objetivos e técnicos, propiciando à administração pública
condições de decidir adequadamente qual o modelo contratual a ser adotado para o
desenvolvimento de um projeto.

Para chegar ao VFM, devem ser realizadas estimativas financeiras para projetar os gastos que a
Administração Pública terá com os modelos analisados para a realização do projeto. Além disso,
deverá ser estimado os gastos com os riscos de transferir as responsabilidades da Administração
Pública em um contrato tradicional para um contrato de parceria pública privada.

Dessa forma, para chegar ao Value for Money, é necessário verificar aspectos relevantes de cada
modelo de contratação, dentre os quais, citamos:
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●

Alocação ótima de recursos;

●

Velocidade de implantação;

●

Viabilidade da competição;

●

Sustentação dos mecanismos de pagamentos;

●

Manutenção de padrões de qualidade;

●

Transferência de riscos;

●

Disponibilidade do serviço ao Poder Concedente e cidadãos; e

●

Reversão dos ativos constituídos ao final dos contratos.

O Value For Money tem como objetivo desenvolver um modelo econômico-financeiro para
comparar o modelo de contratação tradicional da Administração Pública, para delegação dos
serviços de modernização e ampliação e operação dos sistemas de iluminação pública, na forma
de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, com outros modelos de
contratação e financiamento, à luz dos modelos de contratos de parceria pública privada, dos
quais destacamos a concessão administrativa.

13.2. Plano de Obtenção de Capacidades e Estruturação do Portfólio de
Projetos do Ente Público
Para a construção de um portfólio de projetos coerente e exequível e que proporcione ao Ente
Público as capacidades necessárias ao atingimento sustentável das necessidades dos cidadãos, é
essencial que sejam estruturadas propostas de obtenção de capacidades operacionais, ou seja,
criação de habilidade(s) para alcançar os efeitos desejados, sob padrões e condições específicas,
pela combinação de recursos e maneiras de executar conjuntos de tarefas.

A base comum do planejamento explicita que as lacunas de capacidades operacionais (capability)
identificadas na elaboração do Planejamento Estratégico do Ente Público, uma vez organizadas e
priorizadas, devem ser objeto de programas e respectivos projetos de obtenção de capacidade
específicos.

Kappex Assessoria e Participações | 04.805.879/0001-08
Rua Bandeira Paulista, 662, 9° andar, cj 91/92, Itaim Bibi, São Paulo - SP

Página 39 de 74

Em um ambiente de multiprojetos, que é a realidade do Ente Público, as decisões de projetos
dever ser baseado em um modelo estruturado de:
i.

concepção, submissão e análise projetos/capacidades;

ii.

decisão, priorização e monitoramento de projetos/capacidades; e

iii.

decisão dos correspondentes processos de seleção (abrir ou não licitação) e contratação
(celebrar ou não os contratos) de fornecedores e de gestão dos respectivos contratos,
até a entrada em operação da respectiva capacidade operacional.

A relação com as diretrizes estratégicas, sob a ótica da indicação das lacunas de capacidade
identificadas no planejamento que pretende atender o mapa de desejos do Ente Público, devem
compreender:
i.

eventuais dependências com outros processos de obtenção de capacidades
operacionais, propostos ou em andamento.

ii.

a capacidade do Ente Público para a implantação do projeto, com possível demonstração
de necessidades de adequação e capacitação.

iii.

disponibilidade de recursos financeiros, humanos e materiais necessários ao projeto,
inclusive para sua modelagem.

iv.

possíveis alternativas de implantação, como articulação com outros projetos em
andamento ou propostos, a fim de facilitar a organização do portfólio de programas e
projetos do Ente Público.

v.

riscos e os fatores críticos de implantação nas suas diversas fases, sugerindo eventuais
medidas de mitigação, o detalhamento e a profundidade dos fatores críticos mapeados
devem ser apresentados de forma genérica de acordo com os tipos de projeto, e
podendo ser aprofundados especificamente no planejamento de cada projeto na etapa
de obtenção de capacidade de acordo com a relevância acordada

vi.

os prazos ou do lead time das grandes atividades de execução inicialmente avaliados até
que a capacidade projetada seja obtida pelo Ente Público.

vii.

A composição da equipe de projeto que deverá conduzi-lo nas etapas seguintes de
modelagem até sua execução/implantação.

viii.

A necessidade de auxílio externo ao Ente Público para a realização da modelagem do
projeto.
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ix.

Outros elementos relevantes à obtenção da capacidade pelo município.

Ou seja, as análises técnicas, operacionais, econômico-financeira, regulatórias, ambientais e
sociais são necessárias para estabelecer os limites de factibilidade dos projetos e, a partir daí,
para estabelecer quais são os possíveis contornos para determinar a proporção viável de
investimentos a serem realizados, de forma direta ou indireta, para que o portfólio do Ente
Público seja sempre o mais viável e factível.

A figura abaixo apresenta, de forma simplificada, quais são os principais contornos que
determinam a forma de estruturar os projetos, no que é factível.

Tabela 13– Esquema de decisão de estruturação de projetos de parceria público provadas. Fonte: Elaboração própria.

Os cenários estruturados sempre dependerão da definição, projeto a projeto, das componentes
de:
●

Riscos (de operação, de construção, comercial, de financiamento, entre outros). Se é mais
vantajoso que os riscos, ou parte deles, fiquem alocados ao Ente Público ou se devem ser
transferidos ao Ente Privado? Quais riscos que devem ser transferidos?

●

Escopo. Qual o escopo deve ficar com o Ente Público, ou ser executado por contratados
dela e executados sob risco e responsabilidade dela, e qual deve ser executado/operado
por Ente Privado, sob seu risco e responsabilidade?
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●

Arranjo. Avaliar os possíveis arranjos contratuais ou modelos de negócio, com o objetivo
de gerir as restrições e as possibilidades de escopo e de riscos.

Os filtros e critérios que subsidiarão o modelo de decisão dependerão da melhor alocação dos
recursos (materiais, financeiros e humanos), impacto financeiro (melhor relação investimento e
retorno ao Ente Público) e factibilidade da execução nos prazos determinados.
Destaca-se que, para decisão da proporção factível de investimentos sob responsabilidade e risco
exclusivo do Ente Público deverão ser consideradas as opções possíveis e as premissas de
capacidade financeira do Ente Público.

Em relação às opções de arranjos contratuais, que podem ser avaliados do ponto de vista de
formas de financiamento (alavancagem e encargos financeiros), deverá ser avaliado o seu
impacto desses modelos como resultado econômico-financeiro, sendo destacado os arranjos
tradicionais de:
i.

Execução direta;

ii.

Execução indireta (empreitas tradicionais, contratações integradas e semi-integradas);

iii.

PPPs administrativas e patrocinadas;

iv.

Locação de Ativos;

v.

etc.

A avaliação dos arranjos possíveis ou combinações é realizada, em um primeiro momento, a partir
de variáveis exógenas (regulatórias, contratuais e sociais), buscando identificar os atributos de
cada um dos modelos de negócio. Após essa definição, são consideradas também as restrições
impostas pelas variáveis endógenas, que são ligadas a capacidade de aporte de recursos e
restrições técnico-operacionais.

Com base nas limitações ou possibilidades apresentadas, a composição de possíveis portfólios de
projetos para obtenção de capacidades devem ser vistas como as atividades ou atribuições
necessárias para atingir metas em determinados períodos, ou seja, as combinações entre
projetos e plano de capacidades deverão ser utilizadas no processo de planejamento e decisão
sobre o portfólio a ser implementado.
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A premissa base do portfólio é buscar estabelecer um plano de execução que contemple o
máximo de investimentos, utilizando o mínimo de recursos (materiais, humanos e financeiros)
próprios.

Dentre os benefícios da abordagem proposta, resultam-se os seguintes:
i.

planejamento do atendimento das metas estabelecidas pelo Ente Público de forma
precisa, com clara indicação, com razoável antecedência, da forma de obtenção da
respectiva capacidade operacional;

ii.

elencar e determinar os projetos prioritários;

iii.

determinar a priorização dos projetos considerando as bases econômico-financeiras;

iv.

determinar a elaboração e/ou ajuste de projetos de engenharia a serem conduzidos;

v.

indicar bases precisas de investimento para a elaboração de um plano de captação de
recursos abrangente e fundamentado, considerando as opções, buscando minimizar os
custos de médio e longo prazo, o atendimento das restrições atuais e futuras etc.

Para que o planejamento dos projetos de obtenção das capacidades seja efetivo, é necessário
estabelecer as estratégias de seleção e de contratação, que terão seus objetivos atingidos através
das seguintes ações:
i.

assegurar que o resultado da contratação colabore com a obtenção da respectiva
capacidade operacional;

ii.

minimizar o tempo envolvidos no processo de obtenção, em conformidade com as leis e
os regulamentos, o senso comum e as práticas de mercado adequadas;

iii.

alocar os recursos (humanos, materiais e financeiros) corretos durante o processo de
aquisição;

iv.

contribuir com o melhor entendimento do mercado provedor, reduzindo a assimetria de
informação; e

v.

permitir que a obtenção da capacidade chegue a um bom termo no que diz respeito ao
melhor uso dos recursos públicos.

Adicionalmente, as estratégias de seleção e de contratação devem levar em consideração:
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i.

o contexto e as características principais da capacidade a ser obtida;

ii.

os principais conflitos de escolha envolvidos (tempo, orçamento, caráter competitivo,
necessidade operacional, estipulação de requisitos sensíveis, ajustes de conduta etc.); e

iii.

as principais atividades concretas a serem desempenhadas, bem como o plano de
mitigação de riscos envolvidos na obtenção da capacidade, até que o processo se encerre
com a celebração do(s) contrato(s) suficientes e necessários para que se obtenham as
capacidades necessárias.

13.3. Portifólio de Capacidades/ Projetos do Município
Dentro da lista de capacidades/projetos do município de Lajeado estabelecidos, no contexto de
parcerias, podem ser destacados alguns itens:
●

PPP de Iluminação Pública;

●

PPP de Pátios Veiculares; e

●

Medidas de apoio a população devido a situação de pandemia.

Ou seja, a construção de um portfólio de projetos e programas deve ser coerente e exequível,
proporcionando ao Ente Público as capacidades necessárias ao atingimento sustentável das
necessidades dos cidadãos, não somente no quesito de infraestrutura/obras, mas em todo o
contexto socioeconômico, ambiental e cultural.

13.4. Parcerias Público Privadas, em Especial, Concessões Administrativas
Nos últimos anos, as Parcerias Público Privadas ganharam espaço nas administrações públicas,
pois garantem um menor trabalho de gestão dos serviços, possibilitando a obtenção de melhores
resultados. No entanto, antes que a administração pública possa firmar um acordo de concessão
com esse parceiro privado, é preciso passar por duas etapas: a realização de um processo de
licitação e, antes disso, a estruturação do modelo do negócio.
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As Parcerias Público-Privada são contratos de prestação de serviços de médio e longo prazo (de
5 a 35 anos), firmado pela Administração Pública, com valor mínimo de R$ 20 milhões, sendo
vedada a celebração de contratos que tenham como objeto, exclusivamente, o fornecimento de
mão-de-obra, de equipamentos ou execução de obra pública.

Na Concessão Comum, a remuneração do parceiro privado vem diretamente das tarifas cobradas
dos usuários, sendo assim a remuneração do investimento vem exclusivamente da exploração do
serviço.

Na Concessão Administrativa, a implantação da infraestrutura necessária para a prestação do
serviço contratado pela Administração dependerá de iniciativas de financiamento do setor
privado. A remuneração do particular será fixada com base em padrões de desempenho e devida
somente quando o serviço estiver à disposição da Administração Pública e dos usuários. Esta é
uma modalidade de Parceria Público-Privada, regida pela Lei Federal nº 11.079/2004, que prevê
a concessão da prestação de serviços públicos tendo a Administração Pública como usuária direta
ou indireta (§ 2º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 11.079/2004), realizando o pagamento de
contraprestações pecuniárias ao parceiro privado. Nesta modalidade, não existe pagamento de
tarifa pelo usuário final. O mecanismo de remuneração de Concessões ou PPPs, portanto, é o que
vai guiar a parceria entre o público e o privado na elaboração e execução desse contrato.

Desta forma deverão ser estabelecidos contratos com metas dos serviços a partir de um
planejamento adequado, investimentos, custos e despesas essenciais, com incentivos à obtenção
e apresentação de valores eficientes, regulação clara e condições adequadas de remuneração do
prestador, assegurados os meios efetivos de monitoramento pelos reguladores e stakeholders.

9 passos práticos para estruturação de projetos
● 3 etapas iniciais para estruturação
o Desenho do ambiente legal e regulatório
o Definição de processos e responsabilidades internas
o Seleção, priorização e formação de carteira de projetos
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● 5 etapas de preparação para estruturação
o Estratégias de preparação
o Alocação de riscos
o Modelagem financeira
o Modelagem operacional
o Modelagem jurídica
● Etapa final: os desafios da gestão do contrato
o Etapa de gestão do contrato.

É um avanço institucional que exige a superação de grandes desafios.

Em especial, a Concessão Administrativa é forma de delegação da prestação dos serviços
públicos, que possui uma lógica de incentivar o interesse e a participação da iniciativa privada em
projetos de concessão, sobretudo aqueles que não seriam viáveis caso estivessem diretamente
ligados aos pagamentos das tarifas pelos usuários diretos dos serviços. A modalidade mais
utilizada para escolha do vencedor tem sido o menor valor ou da contraprestação fixa ou variável.

13.5. Capacidade Econômico-Financeira do Ente Público para PPPs
A celebração de um contrato de PPP está́ condicionada à observância de uma série de requisitos
expressos na Lei nº 11.079/2004. Entre os diversos requisitos legais definidos para a delegação
de atividades por meio do modelo de PPP, está o artigo 28 da Lei nº 11.079/04.
Art. 28. A União não poderá́ conceder garantia ou realizar
transferência voluntaria aos Estados, Distrito Federal e
Municípios se a soma das despesas de caráter continuado
derivadas do conjunto das parcerias já́ contratadas por esses
entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da
receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos
contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a
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5% (cinco por cento) da receita corrente liquida projetada para
os respectivos exercícios. (Redação dada pela Lei nº 12.766, de
2012).

De modo geral, estão compreendidos na Receita Corrente Líquida os recursos financeiros
classificados como receitas correntes e que se destinem, entre outros fins, às aplicações de
manutenção e funcionamento das “atividades-meio” e “atividades-fim” enquadradas como
despesas correntes [Machado e Reis (2008)].

A limitação estabelecida pelo acima transcrito artigo 28 foi criada com o objetivo de evitar que as
PPPs fossem utilizadas como um instrumento de aumento do endividamento dos entes
contratantes, pois, em regra, as PPPs não são classificados como operações de crédito (dívida
financeira), o que afasta comandos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 30 e 32,
inciso III, da Lei Complementar nº 101/2020) e em resoluções editadas pelo Senado Federal
estabelecendo limites de endividamento público (em especial as Resoluções nº 40 e 43).

Desta forma, para determinação da capacidade econômico-financeira do município de Jaguariúna
foi verificado qual a sua disponibilidade para realizar contratações pelo arranjo contratual de
concessão administrativa.

Tabela 14- – Receitas do município de Jaguariúna- SP. Fonte: Demonstrativo de Receita corrente líquida do
Município do 3 Quadrimestre para o exercício de 200.
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Cumpre afirmar, sobre a disponibilidade de realizar contratações pelo arranjo contratual de
concessão administrativa, que, atualmente, é possível o município desembolse o patamar de R$
20 milhões (R$ 400 milhões de Receita Corrente x 5% limite de PPPs) por ano em
contraprestações vinculadas às PPPs, sendo destacado que a concessão administrativa de
iluminação pública pode ser excluída deste agrupamento, pois possuem fonte de recurso
específica, que é o caso da Contribuição para Iluminação Pública (COSIP ou CIP).

13.6. Modelos de Parcerias Público-Privada
Atualmente está em evidência, no âmbito da Administração Pública, a análise das parcerias entre
o setor público e a iniciativa privada. Estas parcerias visam, em relação ao Poder Público, suprir a
insuficiência de investimentos em infraestrutura por recursos próprios.

Tendo em vista a impossibilidade de maior arrecadação de capital do setor privado por meio de
recursos tributários e a ausência de fundos por parte dos entes públicos para investimento em
infraestrutura, se torna fundamental o estudo e o emprego das parcerias público-privadas como
forma de captação de recursos das esferas privadas na forma de investimentos.

Dentre as modalidades atualmente existentes, o modelo de Concessão Administrativa, prevista
na Lei no 11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria públicoprivada no âmbito da administração pública.

13.7. Das Vantagens dos Modelos de Parceria Público Privada
O valor da remuneração do parceiro privado é geralmente uma função dos custos totais de
desenvolvimento do contrato, incluindo, projeto, construção e custos operacionais.

Essa remuneração, pelo ponto de vista do Parceiro Privado, visa assegurar a amortização dos
investimentos realizados (Capex) na construção da infraestrutura, cobrir seus gastos operacionais
(Opex), o pagamento de tributos e lhe garantir uma remuneração sobre o capital ainda não
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amortizado. Ao final do período do contrato, a contratada transfere a propriedade do
empreendimento para a Administração Pública, assim o ativo passa a integrar o patrimônio
público (bem reversível).

Em geral, os riscos transferidos para o privado, no caso concessão administrativa, são os riscos
de construção, risco de conclusão do projeto, risco de operação, risco de financiamento e risco
de preços dos preços.

Destacamos o risco de construção, de operação e de financiamento, que no modelo de parceria
público privada, é do parceiro privado.

A critério exclusivo da licitante, as obras poderão ser executadas com recursos próprios da SPE
e/ou financiadas por meio de recursos financeiros obtidos junto a terceiros. Ademais, a licitante
construirá as obras e executará os serviços por sua conta e risco e assumindo toda a operação e
a manutenção dos ativos.

Para os contratos de parceria pública privada, o vencedor do certame deve constituir uma
sociedade de propósito específico (SPE), que celebrará o contrato com o Poder Público. A SPE é
uma figura prevista inicialmente na Lei de Parcerias Público-Privadas, que assume a forma de uma
sociedade anônima e que terá como finalidade única a consecução do objeto de seu contrato.
Para tanto, terá um patrimônio próprio e individualizado, que será empregue exclusivamente ao
objetivo da sociedade constituída.

A modalidade mais utilizada para escolha do vencedor tem sido a de menor valor da
contraprestação fixa ou variável, no caso de Concessão Administrativa. Nessas modalidades, cada
proponente precisa montar um modelo financeiro do negócio, envolvendo o custo de execução
da obra, custos de capital (recursos próprios ou de terceiros) e custos operacionais e despesas
(operacionais, administrativa e comerciais), além dos tributos incidentes ao longo do período de
contrato.
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As figuras 1 e 2, adiante, demonstram as relações entre as entidades envolvidas durante cada
uma das fases de execução dos contratos sob concessão administrativa.

Figura 1 – Relação das entidades envolvidas durante obra e execução do contrato. Fonte: Elaboração própria.

Figura 2– Estrutura financeira típica dos contratos. Fonte: Elaboração própria.

Considerando que o objetivo é realizar uma simulação econômico-financeira para comparação
do modelo tradicional de contratação da Administração Pública através de empreitada em
comparação aos modelos de parceria público privada, com destaque para CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO,
MELHORIA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO nas especificidades de cada tipo de contrato, é
necessário a criação de um “ecossistema hipotético” para que possa ser analisado os resultados
qualitativos e quantitativos.

Entre as principais definições do caso hipotético do projeto, destacam-se:
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●

Características dos Investimentos. O valor inicial do investimento a ser realizado é de R$
42 milhões, com 01 (hum) ciclo de reinvestimento equivalente a 50% do valor inicial;

●

Prazo e Etapas do Contrato. O prazo da modelagem do contrato foi definido como 20
(vinte) anos, dividido em 02 (duas) etapas:
●

Fase de construção/implantação, primeiro ano do contrato, onde a SPE assume
a operação e manutenção da iluminação pública atual.

●
●

Fase de operação: após a conclusão da implantação.

Reversibilidade do ativo ao final do Contrato: Após o término do Contrato, o ativo
construído, será revertido definitivamente ao patrimônio do Contratante, sem nenhum
tipo de contrapartida.

13.7.1. Value for Money: Análises Iniciais
A escolha entre a prestação de um determinado serviço por execução direta pela Administração
Pública ou por execução indireta deve avaliar as vantagens e desvantagens de cada uma das
modalidades. Existem diversas formas legais para a prestação dos serviços públicos por
organizações privadas em um contrato de parceria: locação de ativos, contratos para execução
de obras ou serviços (Lei nº 8.666/1993), concessões comuns (Lei nº 8.987/1995), concessões
patrocinadas e concessões administrativas (Lei nº 11.079/2004), concessões regidas por
legislação setorial, permissão de serviço público, arrendamento de bem público, concessão de
direito real e outros negócios público-privados.

A decisão da Administração Pública sobre a opção mais vantajosa à coletividade deve levar em
conta os benefícios socioeconômicos para a população e o aumento da eficiência no uso dos
recursos públicos.

Assim, entende-se que a prestação do serviço público só pode ser considerada eficiente a partir
do momento em que o processo escolhido para realizar uma determinada obra, atividade ou
serviço permita o menor nível de consumo dos recursos disponíveis para a sua realização, no
menor intervalo de tempo e com a melhor qualidade possível dos produtos contratados.
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Para avaliação da eficiência de determinado projeto público, uma das principais ferramentas é o
Value for Money (VFM).

O VFM é um método que oferece uma métrica de desempenho que relaciona inputs (recursos
públicos) e outputs (serviços públicos), que pode ser utilizada como norte para as metodologias
de verificação a serem empregadas pelo Poder Público na contratação de um determinado
serviço ou execução de determinada obra.

Em síntese, a análise do VFM consiste em uma avaliação de benefícios para a União, Estado ou
Município decorrentes da escolha de determinada forma legal para um projeto ou serviço
público. De forma ampla, o VFM consiste em um mecanismo capaz de comparar – tanto em
termos qualitativos, como quantitativos – o uso mais eficiente dos recursos públicos na prestação
de serviços à sociedade entre as diferentes formas legais existentes.

A análise do VFM é geralmente dividida em duas etapas: Análise Qualitativa e Análise
Quantitativa, o qual é detalhada cada uma das etapas a seguir.

a. Análise Qualitativa
A Análise Qualitativa mitiga a incapacidade da análise quantitativa em mensurar todos os custos
e benefícios envolvidos no projeto analisado. Nem todos os fatores que influenciam a
conveniência do fornecimento de um determinado bem ou serviço público ao ente privado
podem ser capturados pelas Análises Quantitativas, uma vez que estimativas de investimentos e
custos operacionais em contratos de longo prazo estão sujeitas a considerável incerteza.

Por esse motivo, quando da utilização do VFM para prestação de serviços públicos por
organizações privadas, deve-se utilizar a Análise Qualitativa de modo a mitigar a incapacidade da
Análise Quantitativa em mensurar todos os custos e benefícios envolvidos no futuro contrato.

A mitigação da incapacidade da análise quantitativa em mensurar todos os custos e benefícios
envolvidos no futuro contrato pode se dar por meio da utilização de 02 (dois) tipos de análise:
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a. enquadramento jurídico do projeto a uma contratação via contrato de parceria; e
b. levantamento de estudos de casos já executados na mesma modalidade e análises da
competição pelo acesso ao mercado em questão.

O sucesso de um contrato de parceria em casos semelhantes fornece ao objeto analisado uma
indicação de que a escolha desse formato contratual poderá proporcionar ganhos de eficiência
no fornecimento dos serviços. A Administração Pública, ao analisar contratos de parceria
semelhantes, certamente, pode beneficiar-se das experiências acumuladas em parcerias
celebradas anteriormente. Por esse motivo, projetos similares devem ser investigados e as
perspectivas do setor privado devem ser analisadas, sempre que possível, no que diz respeito:
●

Ao escopo do projeto;

●

À relação entre investimentos, despesas operacionais, financeiras e tributárias;

●

Ao potencial de transferência de riscos para o setor privado por meio do contrato de
parceria;

●

Ao prazo de vigência do contrato;

●

Ao nível de competição pelo acesso ao mercado;

●

À capacidade técnica e financeira dos potenciais candidatos;

●

À introdução de inovações no projeto e na execução das obras e serviços;

●

Ao nível de satisfação dos destinatários dos serviços;

●

Às vantagens e desvantagens da execução das obras e serviços na modalidade
pretendida;

●

Aos critérios de avaliação do desempenho do parceiro privado; e

●

Às metas e aos padrões de qualidade e disponibilidade.

Portanto, o órgão contratante, ao considerar estudos de caso, pode avaliar se, a priori, as
características do projeto indicam que a adoção de um determinado contrato de parceria poderá
proporcionar ganhos de eficiência, sem comprometer os resultados buscados pelo Governo.

A análise da influência de outros fatores qualitativos consiste na avaliação geral, de maneira
qualitativa, das vantagens e desvantagens de cada um dos métodos de contratação considerados.
Deve-se avaliar, por exemplo, as eficiências e ineficiências dos arranjos contratuais e os incentivos
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criados por determinados arranjos em detrimento de outros. Essa avaliação, ainda, deve ser
corroborada com base em avaliações empíricas.

b. Análise Quantitativa
A Análise Quantitativa envolve a comparação entre o custo estimado para a Administração
Pública do fornecimento de um bem ou serviço nas formas:
a. Tradicional, através da Contratação Direta – Projeto Público de Comparação (PPC); ou
b. formato de parceria público privada. através do contrato de Concessão Administrativa –
Projeto Privado de Referência (PPR).

A Análise Quantitativa se centra, neste contexto, na análise do custo provável, trazido a valor
presente1, de execução direta do projeto pela Administração Pública (PPC), em comparação com
o custo para a administração pública da execução do projeto por meio do contrato de concessão
administrativa (PPR), também calculado em valor presente. Essa análise permite a comparação
entre os custos do fornecimento do bem diretamente pela Administração Pública e por meio do
âmbito privado. Finalmente, a análise deve possibilitar a conclusão dos órgãos contratantes
quanto ao arranjo institucional mais eficiente para o fornecimento do serviço.

O PPC e os PPR são, então, comparados e a confiabilidade dos resultados é avaliada por meio de
mudanças nas premissas adotadas nos modelos para verificação da sensibilidade dos resultados
frente a essas mudanças.

Juntamente com as Análises Qualitativas, a Análise Quantitativa possibilita a conclusão quanto ao
arranjo institucional mais adequado para o fornecimento do serviço e a conveniência e
oportunidade da contratação do projeto no formato de parceria público privada.

1

O valor presente (VP) é que o valor de um montante do futuro (VF) trazido para o momento atual por uma determinada taxa de

juros. A taxa de desconto permite a comparação de fluxos de caixa em diferentes momentos do tempo. Tal taxa pode ser entendida
como um custo de oportunidade, que é o retorno que poderia ser obtido se a os recursos analisados fossem aplicados em outro
projeto.
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Para que o valor presente do custo do projeto via contrato de parceria (PPR) seja menor do que
o custo por execução direta da Administração Pública (PPC) é necessária configuração de algum
tipo de ineficiência por parte do setor público na execução do projeto. Essa ineficiência pode ser
entendida como uma incapacidade do setor público em prestar um serviço no mesmo prazo, com
a mesma qualidade, ou, com o mesmo nível de custo que o parceiro privado. Desta forma, existe
a hipótese de equivalência na eficiência da execução do projeto entre a Administração Pública e
o parceiro privado, que é bastante frágil.

Na hipótese em que a Administração Pública consegue executar o projeto com o mesmo nível de
eficiência que o parceiro privado (prazos, qualidade, custos), de fato, o valor presente do custo
de uma obra pelo setor público (PPC) sempre será menor do que o realizado pelo setor privado
(PPR), uma vez que não contempla, por exemplo, a remuneração do capital colocado em risco
(WACC).

No mundo real, a eficiência da Administração Pública sempre está aquém da eficiência do
parceiro privado. Essa diferença pode ser explicada, principalmente, pelo arcabouço jurídico
(burocracia) e por interferências políticas as quais o setor público está submetido.

Assim sendo, fatores de risco devem ser considerados na construção do modelo de PPC na
comparação com os PPRs.

c. Comparação de Cenários
O custo de execução do projeto diretamente pelo setor público (PPC) e o custo de execução do
projeto via contrato de parceria público privada (PPR) são então comparados, considerando os
fatores de risco presentes e a quem está relacionado.
Assim, temos que:
a. Se o VPL do PPC é menor em relação ao do PPR, essa diferença significa que a opção de
execução do projeto pela execução direta é mais vantajosa que pela execução via
contrato de parceria; e
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b. Se o VPL do PPR é menor em relação ao do PPC, essa diferença significa que a opção de
execução do projeto pela execução via contrato de parceria é mais vantajosa que pela
execução via direta.

Vale notar que o PPC tem foco nos fatores que podem ser facilmente quantificados, mas tende a
desprezar fatores relevantes para a análise do VFM. A transferência de riscos, a qualidade do
produto e objetivos políticos, por exemplo, são menos fáceis de identificar e podem não ser
refletidos no PPC.

Por exemplo, o uso do contrato de concessão administrativa que determina a entrega do projeto
dentro do prazo e do orçamento. Os benefícios de ter um projeto entregue no prazo nem sempre
podem ser quantificados com precisão. Esses benefícios qualitativos, embora não expressamente
quantificados na análise qualitativa, são benefícios adicionais da abordagem deste tipo de
contrato que devem ser reconhecidos.

13.7.2. VALUE FOR MONEY: CASO HIPOTÉTICO
A análise de Value for Money (VFM), no presente caso, restringe-se à avaliação das vantagens e
desvantagens da execução indireta de uma obra pública (modernização e ampliação dos sistemas
de iluminação pública) pelo regime clássico de empreitada previsto pela Lei nº 8.666/1993 ou
pela modalidade de concessão administrativa. A seguir serão apresentados os resultados das
análises qualitativas e quantitativas para o presente caso.
a. Análise Qualitativa
Para a análise da influência de fatores qualitativos, no presente contexto, são considerados os
seguintes fatores:
1.

O primeiro fator consiste na ineficiência do modelo tradicional de compras públicas
no Brasil, nos termos da Lei nº 8.666/1993;
a. Natureza de curto prazo dos contratos: Nos termos da Lei nº 8.666/1993, a
duração de um contrato de obra pública pelo regime clássico de empreitada é
limitada a 60 (sessenta) meses, o que inviabiliza estruturações financeiras mais
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sofisticadas;
b. Impossibilidade de o projetista ser o construtor do projeto: Essa restrição traz
ineficiências para os projetos, pois leva a maiores riscos de interface, além de
dificultar responsabilização;
c. Obras devem ser financiadas com recursos governamentais: cria-se pressão no
orçamento público de curto prazo e comprometimento de dinheiro público sem
a efetiva fruição do serviço público derivado da infraestrutura, o que eleva o
custo de fiscalização de obra;
d. Cadeia de contratações complexas e custos de transação: A contratação
tradicional é aquela levada a cabo pelo setor público, tipicamente com um amplo
conjunto de contratos, distribuídos no tempo, realizados sob a regulação da Lei
Federal nº 8.666/1.993; e
e. Excesso de procedimentos burocráticos: A ineficiência do modelo tradicional
pode ser explicada por diversos fatores ligados à burocracia estatal, como os ritos
licitatórios, de repasses de verbas, legais, entre outros.
2.

O segundo fator consiste na análise dos alinhamentos de incentivos criados pelo
arcabouço jurídico de concessão administrativa para enfrentar as ineficiências do
modelo tradicional de obras públicas no Brasil;
a. Contratos de longo prazo: Os contratos de PPPs têm natureza de longo prazo (25
anos no caso em tela), o que permite acomodar melhor os componentes de
transferência de risco, viabilizando estruturas de financiamento mais adequadas;
b. Aglutinação das responsabilidades de construir e dar manutenção estrutural: Os
contratos de parceria público privada exigem que o ente privado explore o ativo
por tempo determinado;
c. Alocação objetiva de risco: Nos contratos de parceria público privada são
observadas as diretrizes de repartição objetiva de risco;
d. Financiamento privado: Nos contratos de parceria público privada, os recursos
para o financiamento da obra são fornecidos pelo parceiro privado;
e. Pagamento somente após disponibilidade da infraestrutura: É importante
enfatizar que a contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente
precedida da disponibilização do ativo objeto dos contratos de parceria público
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privada;
f.

Economia e velocidade no processo licitatório: Nos contratos de parceria público
privada, os custos para preparação e estruturação da licitação são
significativamente menores que os custos envolvidos em uma obra de
empreitada clássica à luz da Lei nº 8.666/1993. Isso ocorre porque na
modalidade de contratação via empreitada clássica, a Administração Pública
deve alocar, primeiramente, os recursos escassos na administração pública para
realização da licitação (projetos, equipe, memorial descritivo) aumentando o
custo e prolongando do processo licitatório; e

g. Modalidades de contratos como opção viável para desenvolvimento de
infraestrutura em cenário de restrição fiscal: Os contratos de parceria público
privada de ativos viabilizam projetos com pagamentos diferidos no tempo, e não
durante a execução da obra.

Em resumo, a partir do exposto, é possível concluir que as modalidades de contratação de obras
via concessão administrativa apresentam as seguintes vantagens:
a. Pagamento do valor dos investimentos ao longo prazo;
b. Não depende da capacidade de endividamento do Ente Público;
c. Não altera a dotação orçamentária do Administração Pública durante a fase
da construção;
d. Projeto Turn Key (chave na mão) sem margem para aditivos;
e. Rapidez do processo licitatório;
f.

Maior certeza em relação ao prazo de entrega da obra e serviços; e

g. Custo reduzido na preparação e estruturação da licitação.

Por outro lado, comparada com às modalidades de contratação via concessão administrativa, a
contração em regime clássico, via Lei nº 8.666/1993, apresenta as seguintes desvantagens:
a. Assunção de todos os riscos pela Administração Pública durante a fase de
construção;
b. Endividamento da prefeitura desde o mês 1 do início das obras;
c. Linha de crédito (opção, às vezes, pouco viável) ou uso do caixa da
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Administração Pública (opção mais provável) para pagamento das medições
no curto prazo;
d. A capacidade de endividamento da Administração Pública, quando tem, é
afetada;
e. Risco maior para conclusão da obra no prazo estabelecido; e
f.

Ampliação do pessoal necessário para fiscalização e gestão do processo
licitatório.

3.

O terceiro fator consiste na avaliação das evidências empíricas sobre a ineficiência do
modelo tradicional de construção de obras públicas no Brasil.

A Transparência Brasil 44, ao analisar o trabalho do TCU de auditoria operacional de 2019
(analisando mais de 38 mil obras públicas financiadas por recursos federais), registrou os
principais problemas observados no nível dos entes públicos para o fracasso das construções.
São eles:
a. Falhas no planejamento das obras;
b. Inadequações na formulação dos editais licitatórios;
c. Omissões e falta de cuidado na condução da licitação;
d. Deficiências na fiscalização contratual exercida pelas prefeituras;
e. Recebimento definitivo com visíveis inadequações na execução da obra; e
f.

Dificuldade na contratação em número suficiente de engenheiros ou arquitetos
para a fiscalização da execução dos contratos.

b. Análise Quantitativa
A Análise Quantitativa de VFM consiste na comparação dos custos totais estimados, expressos
em reais constantes e medidos no mesmo ponto no tempo (valor presente), de entregar o
mesmo projeto de infraestrutura em três modelos:
●

o modelo de entrega tradicional clássica (PPC); e

●

o modelo de concessão administrativa (PPR).
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Todas as análises são feitas observando a composição do fluxo de caixa da Administração Pública,
considerando, sempre a remuneração justa para o ente Privado. A seguir, as definições que serão
utilizadas:
a. PPC: Corresponde ao fluxo de caixa descontado dos custos da provisão do projeto de
infraestrutura de acordo com os processos de aquisição tradicionais, em um período de
análise de 20 (vinte) anos. Nesse caso, seria construído na abordagem clássica no modelo
da Lei nº 8.666/1993. Adicionalmente, para observações dos possíveis cenários,
considera-se os valores ajustados pelos fatores de risco associados ao preço e prazo de
construção/disponibilidade e suas consequências (como a redução dos custos de energia,
de acordo com a conclusão dos investimentos de modernização); e
b. PPR1: Corresponde ao fluxo de caixa descontado dos custos totais do projeto incorridos
pelo setor público para obter o mesmo projeto de infraestrutura com especificações
idênticas usando a abordagem de concessão administrativa, também por um período de
20 (vinte) anos, onde, após esse período, o ativo será de propriedade do poder público.

13.8. RESULTADOS
O PPC, conforme explicado anteriormente, corresponde ao fluxo de caixa descontado dos custos
da provisão do projeto de infraestrutura e serviços, de acordo com os processos de aquisição
tradicionais. A modernização e ampliação dos sistemas de iluminação pública, nesse caso, seria
construída na abordagem clássica no modelo da Lei nº 8.666/1993.

O PPR, por sua vez, corresponde ao custo total de obtenção da construção e operação da
modernização e ampliação dos sistemas de iluminação pública, em valor presente, que será
devido em razão da escolha do modelo de concessão administrativa.

Em resumo, a tabela abaixo apresenta as responsabilidades vinculadas ao entre público e ao ente
privado:
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Responsabilidade

PPC

PPR

Opex

Público

Privado

Capex

Público

Privado

Tabela 15– Divisão das responsabilidades e obrigações entre os entes público e privado. Fonte: Elaboração própria.

Em razão do exposto anteriormente, não é factível admitir equivalência entre a eficiência na
execução do projeto pelo setor público, com base no modelo tradicional de contratação de obra
via Lei nº 8.666/1993 e a eficiência na execução do mesmo serviço pelo parceiro privado através
do instrumento de concessão administrativa, dado todo o mecanismo de incentivos que este
modelo de contratação geral. O índice de ineficiência do setor público varia, entre outros fatores,
com o tipo de projeto. Quanto mais complexo o projeto, tanto maior a ineficiência na sua
execução pelo setor público.

Assim, a premissa mantida é que a modalidade de contrato público privado traz maior certeza
em relação a execução dos serviços e com custo fixado antecipadamente. Como fatores de risco,
os principais gargalos de ineficiência do setor público são do risco de construção e de
financiamento:
●

Riscos de Construção/Operação: São consideradas como fatores de risco de sobrepreço
da obra na execução do projeto pelo método de construção tradicional via PPC, bem
como o impacto dos atrasos de implantação no componente dos custos de energia. No
modelo de concessão administrativa, o risco de sobrepreço da obra e sua velocidade é
do parceiro privado, o que faz com que inexista o risco de custos adicionais para o setor
público ou qualquer outra oneração.

Definição do cenário mais provável
Após apresentadas as sensibilidades em relação aos fatores de risco (sobrepreço de Capex e Opex
e atrasos na entrega das obras), entendemos que o cenário mais provável de ocorrer na
modalidade de contratação indireta da execução da modernização e ampliação dos sistemas de
iluminação pública pela Administração Pública à luz da Lei nº 8.666/1993 é o seguinte:
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●

Custo de estruturação das licitações em 2,0% (dois) do valor de contratação dos serviços
para elaboração dos projetos e termo de referência e realização do certame licitatório a
cada 05 (cinco) anos;

●

Aumento do Capex, devido:
o

aos riscos de aditivos durante a fase construção e sua real probabilidade de
ocorrer devido a ineficiência da fiscalização, em 25% (vinte e cinco por cento);

o

ao baixo poder de escala devido ao fracionamento da compra dos sistemas,
principalmente, luminárias.

●

Aumento dos prazos de implantação integral do objeto, devido ao fracionamento das
compras;

●

Atraso na redução dos custos de energia, caso as implantações das novas luminárias de
LED não se deem no tempo planejado.

Desta forma, a tabela abaixo apresenta os resultados das modalidades de contratação em termos
de valor presente líquido do fluxo de caixa da Administração Pública.

PPC

PPR

Custo de Ativo para o Poder Público

-88.939.282

-65.190.178

Taxa Real de Desconto

10,00%

10,00%

Em R$

Tabela 16– Resultados referente de cada forma de contratação, sendo o Projeto Público de Comparação (PPC) ainda
não ajustado pelos fatores de risco. Fonte: Elaboração própria.

Esses resultados indicam que quando a ineficiência do Governo aumenta, a vantagem de ter um
agente privado como executor também aumenta.

13.9. Conclusão
O Value for Money é calculado pela diferença entre o PPC ajustado ao risco com os PPRs de cada
modalidade proposta. Inicialmente é analisado o “ecossistema hipotético” sem avalição dos
fatores internos e externos da gestão do contrato e, na sequência, há de ser considerado os
ajustes pelos fatores de risco.
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Se o Ente Público executar os serviços através do modelo tradicional:
●

deverá cobrir todos os riscos em relação ao descolamento de preços entre o valor
efetivamente aprovado e o valor pago do contrato, estimado, ao longo do período de
construção;

●

gerir um plano de compras dos sistemas de luminárias;

●

implantar os materiais e equipamentos dos sistemas de iluminação pública;

●

operar o sistema implantado;

●

gerir a prestação de contas do parque instalado as companhias concessionárias de
distribuição de energia para que sejam cobradas as tarifas de acordo o parque instalado;

●

terá que pagar todas as tarifas de análise e fiscalização do desembolso do recurso,
anterior a liberação dos recursos, no valor de 0,8% (oito décimos por cento) do valor da
operação de crédito.

Se o Ente Público, por outo lado, executar os serviços através de uma Concessão Administrativa,
terá, tão somente, que gerir um contrato baseado na eficiência operacional do Parceiro Privado,
com modelo de remuneração vinculado ao comprometimento do capital privado (próprio ou de
terceiros) no cumprimento das obrigações contratuais.

Desta forma, os resultados encontrados são:
a. na perspectiva da Administração Pública, o custo total estimado do contrato de
concessão administrativa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, em valor presente, é de R$ 65,2
milhões; e
b. na perspectiva do Administração Pública, o custo total estimado para modernização e
ampliação dos sistemas de iluminação pública sob a modalidade tradicional de execução
indireta, à luz da Lei nº 8.666/1993, em valor presente, é de R$ 89,9 milhões.

Portanto, conclui-se que a escolha pela modalidade de parceria público privada pela CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA é mais vantajosa para a Administração Pública do que a modalidade tradicional,
o que gera uma transferência de todos os riscos vinculados à execução da construção.
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O Value for Money adicionalmente poderá ser incrementado pelos efeitos da concorrência
licitatória, ao diminuir os valores de contraprestação que poderão gerar uma economia de custos
adicional. Conclui-se, assim, que os resultados são favoráveis, com base em elementos
qualitativos e quantitativos, à opção de contratação no modelo de concessão administrativa.

14. ANEXOS
ANEXO A – PLANILHAS
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Tabela 17- Demonstrativo operacional. Parte 01. Fonte: Elaboração Própria.
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Tabela 18- Demonstrativo operacional. Parte 02. Fonte: Elaboração Própria.
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Tabela 19- Demonstrativo operacional. Parte 03. Fonte: Elaboração Própria.
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Tabela 20- Demonstrativo de Resultado. Parte 01. Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 21- Demonstrativo de Resultado. Parte 02. Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 22- Demonstrativo de Resultado. Parte 03. Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 23- Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Parte 01. Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 24- Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Parte 02. Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 25- Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Parte 03. Fonte: Elaboração própria.
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TERMO DE ENCERRAMENTO.

A presente corresponde a última folha do Caderno II – Modelagem Econômico- Financeiro, dos
estudos realizados em resposta ao Chamamento Público nº 01/2022, com propostas de soluções
para a prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Jaguariúna-SP, sob a forma
de Parceria Público Privada.

O presente Caderno conta com 74 páginas devidamente numeradas.

Kappex Assessoria e Participações Eireli
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