
 
 

 

 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° [●] 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS DAS VIAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DE ORGANIZAÇÃO DE 

LEILÕES PÚBLICOS DOS VEÍCULOS NÃO RETIRADOS PELOS PROPRIETÁRIOS. 

ANEXO IX – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS .............................................................................. 3 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 3 

2. DEFINIÇÕES .............................................................................................................. 3 

3. PARÂMETROS GERAIS DA CONCESSÃO ................................................................... 4 

CAPÍTULO II – MODELO DE INVESTIMENTOS ............................................................... 4 

4. CAPEX ....................................................................................................................... 4 

5. INVESTIMENTOS EM SOFTWARE E CENTRAL DE OPERAÇÕES ................................. 5 

6. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO .............................................................................. 6 

7. ESTRUTURA E CUSTO DE CAPITAL ........................................................................... 6 

CAPÍTULO III – MODELO DE RECEITAS .......................................................................... 8 

8. FONTES DE RECEITA ................................................................................................. 8 

CAPÍTULO IV – MODELO DE CUSTOS E DEPSPESAS.................................................... 14 

9. CUSTOS E DESPESAS ............................................................................................... 14 

10. GASTOS COM A CONCESSÃO ............................................................................. 14 

11. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (OPEX) ..................................................... 15 

12. CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS ........................................................... 17 

13. DESPESAS FINANCEIRAS ..................................................................................... 18 

14. TRIBUTOS ........................................................................................................... 18 

CAPÍTULO V – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA (EVTE) ................. 20 

15. ESTUDO ................................................................................................................ 20 

16. DRE E FLUXO DE CAIXA ........................................................................................ 20 

 

  



 
 

 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Este documento reúne as principais informações sobre o PLANO DE NEGÓCIOS 

DE REFERÊNCIA da concessão dos serviços de REMOÇÃO e GUARDA de veículos das vias 

e logradouros públicos do município de São Paulo e de organização de LEILÕES 

PÚBLICOS dos veículos não retirados pelos PROPRIETÁRIOS.  

1.2. O objetivo deste documento é constituir uma referência, apresentando o 

racional para as premissas de negócio consideradas na etapa de modelagem, porém em 

caráter não vinculante, isto é, as opções tomadas para a concepção deste estudo não 

vinculam os LICITANTES, que possuem autonomia para adotar outras escolhas que 

impactem na geração de receitas e na realização de despesas e investimentos. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Para os fins do presente documento, e sem prejuízo de outras definições aqui 

estabelecidas, as expressões seguintes são assim definidas: 

a) CAPEX: sigla da expressão inglesa Capital Expenditure (em português, despesas 

de capital ou investimento em bens de capital) e que designa o montante de dinheiro 

despendido na aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital de uma 

determinada empresa; 

b) EBITDA: sigla da expressão inglesa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization (em português, lucros antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização); 

c) OPEX: sigla da expressão inglesa Operational Expenditure (em português, 

despesas operacionais) e designa o montante de dinheiro que deverá ser despendido 

para manter em operação os bens de capital de uma determinada empresa, 

nomeadamente os equipamentos e instalações; 



 
 

 

 

d) PAYBACK: Período de Retorno do Investimento. Trata-se do tempo necessário 

para que o investimento de um projeto seja retornado através da geração de caixa do 

mesmo; 

e) SG&A: sigla da expressão inglesa Selling, General and Administrative Expense (em 

português, despesas de vendas, gerais e administrativas) e designa o montante de 

dinheiro que deverá ser despendido para as atividades administrativas de uma 

determinada empresa, normalmente são despesas fixas e indiretas ao negócio da 

empresa; 

f) TIR: Taxa Interna de Retorno. Trata-se da taxa de desconto que faz com que o 

Valor Presente Líquido (VPL) da soma de todos os fluxos de caixa do projeto seja igual a 

zero; e 

g) VFM: o Value for Money (VfM) tem como objetivo comparar os custos e 

benefícios da aquisição ou operação exercida pelo Poder Público com os custos e 

benefícios deste mesmo OBJETO via concessão. 

3. PARÂMETROS GERAIS DA CONCESSÃO 

3.1. Para análise do atual Plano de Negócios de Referência é preciso que se 

destaquem os parâmetros gerais da concessão: 

a) Modalidade de contratação, que se trata de concessão de serviços; 

b) Prazo do CONTRATO: 20 anos; e 

c) Prazo máximo para início do SIGO: 60 dias. 

CAPÍTULO II – MODELO DE INVESTIMENTOS 

4. CAPEX 

4.1. O investimento necessário para a execução dos serviços de REMOÇÃO e GUARDA 

dos veículos diz respeito ao sistema de informação utilizado na operação (SIGO), bem 



 
 

 

 

como a implantação de uma CENTRAL DE OPERAÇÕES pela CONCESSIONÁRIA do LOTE 

01. Os investimentos no LOCAL DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS ou nos veículos não foram 

considerados nessa modelagem por se tratarem de despesas terceirizadas. 

4.2. O cronograma a seguir resume as atividades que devem ser executadas para o 

início da prestação dos serviços: 

Figura 1 – Cronograma de Implementação 

 

5. INVESTIMENTOS EM SOFTWARE E CENTRAL DE OPERAÇÕES 

5.1. A operação dos serviços de REMOÇÃO e GUARDA de veículos demandará o 

desenvolvimento de um software (SIGO) que controlará toda a operação. O SIGO será 

desenvolvido pelo vencedor da CONCESSÃO com relação ao LOTE 01 e disponibilizado 

aos operadores dos LOTES 02 e 03. 

5.2. Outro investimento necessário para a operação dos serviços é a criação de uma 

CENTRAL DE OPERAÇÕES. Essa central será responsável pelo funcionamento do SIGO, 



 
 

 

 

por supervisionar as informações enviadas pelos agentes de trânsito e funcionários das 

CONCESSIONÁRIAS, manter banco de dados, monitorar as remoções, entre outras 

atividades previstas na concessão. 

5.3. Os investimentos previstos para o desenvolvimento do SIGO e para a 

implantação da CENTRAL DE OPERAÇÕES foram baseados em informações de mercado e 

de outros projetos da Municipalidade, totalizando um valor de R$ 2,8 milhões. 

6. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 

6.1. Conforme a Interpretação ICPC 01 (R1), os ativos são reconhecidos como 

intangíveis e são integralmente amortizados dentro do prazo da CONCESSÃO. Ativos que 

não integram os BENS REVERSÍVEIS estão sendo depreciados ou amortizados conforme a 

norma contábil aplicada a cada ativo. 

6.2. A despeito dos fluxos de caixa livres do projeto terem sido projetados em termos 

reais, convém ressaltar que para fins de determinação da base fiscal de apuração do 

Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), as alíquotas fiscais incidem sobre o valor nominal do bem amortizado. Nesse 

sentido, foi reconhecido o efeito da inflação sobre os saldos amortizados. 

7. ESTRUTURA E CUSTO DE CAPITAL 

7.1. A estrutura de capital selecionada ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA, podendo 

esta optar pela captação de financiamentos. Neste estudo, a simulação foi realizada com 

base nos parâmetros abaixo, o que levou a um Custo Médio do Capital Ponderado 

(WACC) de 9,3 (nove vírgula três) %. 

7.2. Para o cálculo do WACC foi adotado as seguintes premissas: 

Tabela 01 – Custo do Capital 

Premissas   Valores 



 
 

 

 

WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Real)   9,31% 

 WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Nominal)  

 

13,68% 

 WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (US$ Nominal)  

 

11,50% 

 Kd - Custo da Dívida Após IR/CS (US$ Nominal)    8,83% 

Custo da Dívida Após IR/CS (R$ Nominal) 

 

10,96% 

Ke - Custo do Capital Próprio (R$ Real)   11,19% 

 Custo do Capital Próprio (R$ Nominal)    15,64% 

 USD Nominal para R$ Nominal - Inflação Relativa  

 

1,96% 

Inflação de Longo Prazo Brazil - IPCA 

 

4,00% 

Inflação de Longo Prazo US - CPI 

 

2,00% 

 Custo do Capital Próprio US$ Nominal (US$ Nominal):    13,42% 

Prêmio Empresas Pequenas e/ou Empresas Não Listadas Bolsa 

 

1,40% 

 Taxa Livre de Risco (US$ Nominal)  

 

3,86% 

 Beta Alavancado  

 

1,17 

 Rlação Dívida/Equity Ratio D/E  

 

0,72 

Dívida (D)/Capital Total: 

 

42% 



 
 

 

 

Equity (E)/Capital Total: 

 

58% 

 Ka - Custo do Ativo (R$ Real)  

 

9,50% 

 Custo do Ativo R$ Nominal (Ka R$ Nominal):  

 

13,88% 

 Custo do Ativo US$ Nominal (Ka US$ Nominal):  

 

11,69% 

 Beta Setorial Ponderado Ajustado Caixa Desalavancado  

 

0,80 

 Prêmio Risco de Mercado (ERP)  = US Risk Premium SP500 x T-Bond 10 years (2008-2017)  

 

4,56% 

 Pêmio Risco País (Default Spread) = EMBI-BRA Spread (90 dias)   

 

2,80% 

 IR/CS Alíquota Efetiva  

 

34,00% 

 

CAPÍTULO III – MODELO DE RECEITAS 

8. FONTES DE RECEITA 

8.1. Este plano de negócios estimou a exploração das seguintes FONTES DE RECEITA: 

a) REMOÇÃO (Guincho): receita correspondente ao serviço de remoção de veículos 

até o local de depósito; 

b) GUARDA: receita correspondente ao serviço de custódia dos veículos 

apreendidos até a retirada pelo proprietário ou até ser leiloado.; e 

c) LEILÃO: receitas correspondentes a arrecadação originada da execução de LEILÃO 

PÚBLICO dos veículos apreendidos, nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 e Decreto Municipal nº 57.106, de 4 de julho de 2016. 



 
 

 

 

8.2. Os dados para a estimativa de volume de venda de cada linha de receita 

estimada foram projetados levando em consideração os seguintes parâmetros: 

a) Frota do município de São Paulo; 

b) Número de infrações por irregularidade de estacionamento no município; 

c) Histórico de remoções no município; 

d) Histórico de veículos liberados; e 

e) Histórico de leilões de veículos apreendidos. 

8.3. A projeção da frota do município de São Paulo teve como base o número de 

veículos do município em 2019 (dois mil e dezenove), o qual era de 6,8 (seis vírgula oito) 

milhões. O crescimento ao longo do contrato teve como base a taxa média ponderada 

de crescimento entre 2008 e 2018 de 3,51% ao ano.  

Gráfico 01 – Projeção da Frota do município (milhões de veículos) 

 

8.4. Após a projeção do número de veículos, determinou-se o número de infrações 

para o período projetado da CONCESSÃO, tendo em vista o número médio de infrações 

por veículos entre 2014 e 2018. Dessa forma, adotou-se um percentual de cerca de 23% 



 
 

 

 

para as infrações com relação à frota do município, ou seja, ao longo do ano a cada 100 

veículos, 23 cometem uma infração de estacionamento irregular. 

Gráfico 02 – Projeção de Infrações por estacionamento irregular (mil infrações) 

 

8.5. As infrações por estacionamento irregular são passíveis de apreensão; isto posto, 

foi estabelecido, com base no volume histórico de REMOÇÕES por GUINCHOS, o 

percentual de remoções em relação às infrações no município. Foi observado que, em 

média, 1,4% das infrações de estacionamento no município foram efetivamente 

guinchadas entre 2015 e 2017. Dessa maneira, foi projetado o volume de veículos 

guinchados ao longo do contrato em função da frota e das infrações.  

Gráfico 03 – Projeção de Remoções por Guincho no Município (mil veículos) 

 



 
 

 

 

8.6. Assim, a receita com REMOÇÃO se deu pela tarifa de REMOÇÃO vigente 

multiplicada pelo número de REMOÇÃO projetado. Para este cálculo, foi preciso realizar 

um ajuste na tarifa em função dos diferentes tipos de veículos que são guinchados, 

como veículos leves, pesados, e motos. Ao analisar o ticket médio das remoções versus a 

tarifa entre 2014 e 2017, foi possível observar que, em média, o “preço” por REMOÇÃO 

foi de 99% o da tarifa pública. O ano de 2015 foi desconsiderado por demonstrar uma 

grande variação em relação aos outros anos. 

Gráfico 04 – Relação entre Tarifa e Ticket médio de Remoção de Veículo (R$) 

 

8.7. Para o cálculo da receita com GUARDA de veículos, foi estimado o tempo médio 

de permanência dos veículos nos LOCAIS DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS, o número de 

veículos liberados e o ticket médio da diária. A primeira estimativa se deu em função do 

histórico de estadias realizadas frente ao número volume de veículos liberados entre 

2014 e 2017, resultando em período médio de permanência de 4,2 dias. Como a 

cobrança é feita por dia, foi adotada a permanência média de 5 dias para o cálculo da 

receita com GUARDA de veículos. 

  



 
 

 

 

Gráfico 05 – Tempo Médio de Permanência dos Veículos Liberados 

 

8.8. A projeção de veículos liberados se deu pelo número histórico de liberações 

frente ao número de REMOÇÕES, sendo esta uma relação média de 89% entre 2014 e 

2017. 

Gráfico 06 – Veículos Liberados em Função dos Removidos 

 

8.9. Para finalizar o cálculo da projeção de receitas com GUARDA de veículos, foi 

preciso ajustar o preço público vigente ao ticket médio das estadias. Ao analisar o ticket 

médio das estadias versus a tarifa entre 2014 e 2017, foi possível observar que, em 

média, o “preço” da diária no local de depósito foi de 71% ao da tarifa pública. O ano de 



 
 

 

 

2015 foi desconsiderado por demonstrar uma grande variação em relação aos outros 

anos. 

Gráfico 07 – Relação entre Tarifa e Ticket médio de Guarda de Veículo (R$) 

 

Tabela 2 – Projeção de Receita para cada Lote  

Ano 
01 02 03 04 05 10 15 20 

Receita Bruta 5.482 5.674 5.873 6.079 6.293 7.476 8.883 10.554 

Variação % 
 

3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 

Guincho 4.170 4.316 4.468 4.625 4.787 5.687 6.757 8.029 

Guarda 1.312 1.358 1.405 1.455 1.506 1.789 2.126 2.525 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO IV – MODELO DE CUSTOS E DEPSPESAS 

9. CUSTOS E DESPESAS 

9.1. O Modelo de Custos e Despesas foi projetado levando em consideração as 

categorias de custos apresentadas na figura abaixo:  

Figura 04 – Modelo de Custos e Despesas 

 

10. GASTOS COM A CONCESSÃO 

10.1. Esta CONCESSÃO terá como contrapartida o pagamento de uma OUTORGA FIXA 

na assinatura do contrato e uma OUTORGA VARIÁVEL entre 0% (zero por cento) e 5% 

(cinco por cento) da receita bruta, a depender de seu desempenho previsto no ANEXO 

IV – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, além dos encargos estabelecidos no 

CONTRATO de concessão. 

10.2. A CONCESSIONÁRIA também deverá arcar com outros custos da concessão como 

as garantias e seguros previstos no CONTRATO. 

Tabela 03 – Projeção de Gastos com a Concessão do Lote 01 

Ano (R$ mil) 
01 02 03 04 05 10 15 20 

Custos e 
Despesas 

Gastos com a 
Concessão 

Operacionais e 
Administrativas 

Tributos 



 
 

 

 

Outorga Fixa - 

       

Outorga Variável - - - - - - - - 

Garantias e 

seguros 
55 55 55 55 55 55 55 55 

Total 55 55 55 55 55 55 55 55 

 

Tabela 04 – Projeção de Gastos com a Concessão dos Lote 02 e Lote 03 

Ano (R$ mil) 
01 02 03 04 05 10 15 20 

Outorga Fixa 3.323 

       

Outorga Variável - - - - - - - - 

Garantias e 

seguros 
55 55 55 55 55 55 55 55 

Total 3.379 55 55 55 55 55 55 55 

 

11. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (OPEX) 

11.1. Os custos e despesas operacionais da concessão foram baseados em relatórios 

de auditoria dos contratos atuais de REMOÇÃO de veículos e de pesquisa de preços no 

mercado. 

 



 
 

 

 

Tabela 05 – Projeção de Custos e Despesas de cada Lote 

Ano (R$ mil) 
01 02 03 04 05 10 15 20 

Mão de Obra 404 404 404 404 436 452 496 500 

Custos com Remoção 911 943 975 1.009 1.043 1.236 1.465 1.737 

Serviço de Guincho 893 924 956 990 1.025 1.218 1.447 1.719 

Rastreamento 19 19 19 19 19 19 19 19 

Custos com Guarda 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 

Aluguel do(s) pátio(s) e 

IPTU 
788 788 788 788 788 788 788 788 

Seguro garagista 47 47 47 47 47 47 47 47 

Rádios de comunicação 29 29 29 29 29 29 29 29 

Água, Luz, Telefone 54 54 54 54 54 54 54 54 

Manutenção Predial 59 59 59 59 59 59 59 59 

Dados 44 44 44 44 44 44 44 44 

Vigilância terceirizada 

do(s) pátio(s) 
368 368 368 368 368 368 368 368 

Outras Despesas 55 55 55 55 55 55 55 55 



 
 

 

 

Total 2.761 2.792 2.825 2.858 2.925 3.134 3.407 3.683 

 

12. CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

12.1. Os custos e despesas administrativas foram estimados com base em valores de 

mercado. Os custos e despesas foram projetados levando em consideração o tamanho 

da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) e dos encargos a serem assumidos pela 

CONCESSIONÁRIA. 

Tabela 06 – Projeção de Custos e Despesas Administrativas para cada Lote 

Ano (R$ mil) 
01 02 03 04 05 10 15 20 

Mão de Obra 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 

Aluguel 132 132 132 132 132 132 132 132 

Serviços Jurídicos 240 240 240 240 240 240 240 240 

Publicações de Demonstrações 

Financeiras 
198 198 198 198 198 198 198 198 

Serviços de terceiros 103 103 103 103 103 103 103 103 

Contabilidade 119 119 119 119 119 119 119 119 

Auditoria 88 88 88 88 88 88 88 88 

Outros 379 379 379 379 379 379 379 379 



 
 

 

 

Total 2.406 2.406 2.406 2.406 2.406 2.406 2.406 2.406 

 

12.2. Além dos custos e despesas detalhados nas tabelas, a linha de outros custos 

agregou os custos e despesas de central de atendimento, energia, material de escritório, 

internet, transporte, apoio técnico especializado para auxiliar a CONCESSIONÁRIA na 

medição dos índices de qualidade de serviço, entre outros. 

13. DESPESAS FINANCEIRAS 

13.1. Pela modelagem contemplar apenas investimentos no centro de controle e em 

software, não foi considerada uma alavancagem financeira do projeto. 

14. TRIBUTOS 

14.1. Para se ter maior eficiência tributária na condução da SPE, foi realizada uma 

análise anual das projeções financeiras para o regime de Lucro Real e Presumido, dessa 

forma para cada um dos anos adotou-se o regime em que se pagava menos impostos. 

Para as alíquotas que incidem sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA foram 

consideradas: 

a) Lucro Presumido 

i. Alíquota IRPJ: 

 15% (quinze por cento) sobre o lucro que seja menor ou igual a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) por mês; e 

 Incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento) à parcela do 

lucro que exceder ao valor resultante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês. 

ii. Alíquota CSLL: 9% (nove por cento) sobre o lucro; 



 
 

 

 

iii. No regime do Lucro Presumido, a base de lucro para cálculo dos impostos acima é 

de 32% (trinta e dois por cento) da Receita Operacional Bruta; 

iv. Programa de Integração Social (PIS) – tributo federal incidente sobre a receita 

bruta, no regime não cumulativo, cuja alíquota é de 1,65% (um vírgula sessenta e 

cinco por cento), ou no regime cumulativo com alíquota de 0,65% (zero vírgula 

sessenta e cinco por cento); 

v. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – tributo federal 

incidente sobre a receita bruta, no regime não cumulativo, cuja alíquota é de 

7,60% (sete vírgula sessenta por cento), ou no regime cumulativo com alíquota de 

3,0% (três por cento); 

vi. Imposto de Renda (IR) – imposto federal sobre o lucro (após o cálculo do resultado 

operacional), cuja alíquota é de 15% (quinze por cento); acrescida de 10% (dez por 

cento) sobre a parcela tributável que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por 

mês; 

vii. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) – imposto federal sobre o lucro 

(após o cálculo do resultado operacional) cuja alíquota é de 9% (nove por cento); 

viii. Imposto sobre Serviços (ISS) – imposto municipal sobre serviços cuja alíquota 

considerada foi de 5,00% (cinco por cento); e 

ix. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) – tributo 

Estadual incidente sobre a receita bruta cuja alíquota considerada foi de 18% 

(dezoito por cento). Este imposto foi considerado para as receitas com urnas e 

urnas cinerárias. 

b) O Lucro Real considerado para fins de apuração dos impostos corresponde ao 

lucro líquido operacional deduzido das taxas ajustadas: 

i. Depreciação dos ativos imobilizados utilizados na operação; 



 
 

 

 

ii. Compensação de prejuízos: possibilidade de compensar eventuais prejuízos fiscais 

ocorridos em anos-calendário ou trimestres anteriores. Esta compensação, no 

entanto, é limitada ao uso de 30% (trinta por cento) do lucro real do período 

corrente. 

CAPÍTULO V – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA (EVTE) 

15. ESTUDO  

15.1. O Estudo de Viabilidade Técnico Econômico (EVTE) consolidou as informações de 

fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA, os requisitos de atratividade de negócio e as demais 

premissas listadas e detalhadas neste documento. 

15.2. A seguir estão detalhadas as principais premissas utilizadas: 

a) Garantia de Execução: os custos de GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

foram projetados considerando a contratação de um seguro garantia ou carta fiança 

visando à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, considerando o máximo de 5% ( 

cinco por cento) do valor do CONTRATO durante a operação; e 

b) Taxa Interna de Retorno: foi considerada como meta uma taxa interna de retorno 

real do projeto o WACC, mantendo a atratividade do projeto com relação ao seu custo 

de capital. 

16. DRE E FLUXO DE CAIXA 

16.1. Com base nas informações e diretrizes descritas neste documento, foi detalhado 

o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) da CONCESSIONÁRIA e, tendo-o como 

base, as projeções de investimentos descritos ao longo deste plano de negócios, foi 

consolidado o Fluxo de Caixa do Projeto. Os dados podem ser vistos na figura a seguir: 

Tabela 07 – DRE Lote 01 

Ano (R$ mil) 01 02 03 04 05 10 15 20 

Receita Bruta 5.482 5.674 5.873 6.079 6.293 7.476 8.883 10.554 



 
 

 

 

Variação % 0,00% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 

Guincho 4.170 4.316 4.468 4.625 4.787 5.687 6.757 8.029 

Guarda 1.312 1.358 1.405 1.455 1.506 1.789 2.126 2.525 

Impostos (781) (809) (837) (866) (897) (1.065) (768) (913) 

Alíquota -14,25% -14,25% -14,25% -14,25% -14,25% -14,25% -8,65% -8,65% 

Receita Líquida 4.701 4.866 5.036 5.213 5.396 6.411 8.115 9.641 

Outorga variável - - - - - - - - 

Mão de obra (404) (404) (404) (404) (436) (452) (496) (500) 

Outros custos (2.247) (2.276) (2.305) (2.336) (2.367) (2.542) (3.030) (3.303) 

Seguros (55) (55) (55) (55) (55) (55) (55) (55) 

Margem de contribuição 1.993 2.130 2.271 2.417 2.537 3.361 4.533 5.783 

SG&A (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) 

EBITDA (412) (276) (135) 11 131 955 2.127 3.377 

Margem ebitda -8,77% -5,67% -2,68% 0,22% 2,43% 14,90% 26,21% 35,03% 

Amortização/Depreciação (104) (135) (129) (125) (120) (100) (83) (69) 

Crédito Impostos 10 12 12 12 11 9 - - 

EBT (507) (398) (252) (102) 22 864 2.044 3.308 

IR/CS - - - - (1) (277) (966) (1.148) 

Lucro Líquido (507) (398) (252) (102) 21 588 1.077 2.160 

Lucro Líquido -10,79% -8,18% -5,01% -1,95% 0,39% 9,17% 13,27% 22,40% 

 

  



 
 

 

 

Tabela 08 – DRE Lote 02 e 03 

Ano (R$ mil) 01 02 03 04 05 10 15 20 

Receita Bruta 5.482 5.674 5.873 6.079 6.293 7.476 8.883 10.554 

Variação % 0,00% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 

Guincho 4.170 4.316 4.468 4.625 4.787 5.687 6.757 8.029 

Guarda 1.312 1.358 1.405 1.455 1.506 1.789 2.126 2.525 

Impostos (781) (809) (837) (866) (897) (1.065) (768) (913) 

Alíquota -14,25% -14,25% -14,25% -14,25% -14,25% -14,25% -8,65% -8,65% 

Receita Líquida 4.701 4.866 5.036 5.213 5.396 6.411 8.115 9.641 

Outorga variável - - - - - - - - 

Mão de obra (404) (404) (404) (404) (436) (452) (496) (500) 

Outros custos (2.247) (2.276) (2.305) (2.336) (2.367) (2.542) (3.030) (3.303) 

Seguros (55) (55) (55) (55) (55) (55) (55) (55) 

Margem de contribuição 1.993 2.130 2.271 2.417 2.537 3.361 4.533 5.783 

SG&A (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) (2.406) 

EBITDA (412) (276) (135) 11 131 955 2.127 3.377 

Margem ebitda -8,77% -5,67% -2,68% 0,22% 2,43% 14,90% 26,21% 35,03% 

Amortização/Depreciação (149) (157) (151) (145) (140) (116) (97) (81) 

Crédito Impostos 14 14 14 13 13 11 - - 

EBT (548) (418) (272) (120) 4 849 2.030 3.296 

IR/CS - - - - (0) (272) (966) (1.148) 

Lucro Líquido (548) (418) (272) (120) 4 578 1.063 2.148 

Lucro Líquido -11,66% -8,60% -5,39% -2,31% 0,07% 9,01% 13,10% 22,28% 

 

Tabela 09 – Fluxo de Caixa Lote 01 

Ano (R$ mil) 01 02 03 04 05 10 15 20 

(=) EBITDA (412) (276) (135) 11 131 955 2.127 3.377 

(-) IR/CS - - - - (1) (277) (966) (1.148) 

(+/-) Var Capital de Giro (367) (19) (19) (20) (16) (18) (23) 756 

(+) Crédito Impostos 10 12 12 12 11 9 - - 

(=) Fluxo de caixa 
Operacional 

(769) (282) (142) 3 125 670 1.137 2.985 

(-) Outorga Inicial - - - - - - - - 

(-) CAPEX Obras (2.828) - - - - - - - 

(-) CAPEX Manutenção - (142) (142) (142) (142) (142) (142) (130) 

(=) Fluxo Investimentos (2.828) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (130) 



 
 

 

 

(=) Fluxo de Caixa do 
Projeto 

(3.598) (424) (284) (139) (17) 528 995 2.854 

 

Tabela 10 – Fluxo de Caixa Lote 02 e 03 

Ano (R$ mil) 01 02 03 04 05 10 15 20 

(=) EBITDA (412) (276) (135) 11 131 955 2.127 3.377 

(-) IR/CS - - - - (0) (272) (966) (1.148) 

(+/-) Var Capital de Giro (367) (19) (19) (20) (16) (18) (23) 756 

(+) Crédito Impostos 14 14 14 13 13 11 - - 

(=) Fluxo de caixa 
Operacional 

(765) (280) (140) 5 127 677 1.137 2.985 

(-) Outorga Inicial (3.323) - - - - - - - 

(-) CAPEX Obras - - - - - - - - 

(-) CAPEX Manutenção - - - - - - - - 

(=) Fluxo Investimentos (3.323) - - - - - - - 

(=) Fluxo de Caixa do 
Projeto 

(4.089) (280) (140) 5 127 677 1.137 2.985 

 


