
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL Nº _____/2022 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DO PLANO 

DE NEGÓCIOS 

 

PLANO DE NEGÓCIOS PARA CONCESSÃO ONEROSA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

PARA PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE 40 (QUARENTA) RELÓGIOS DIGITAIS, 18 (DEZOITO) 

CÂMERAS DE MONITORAMENTO E 05 (CINCO) PONTOS DE WIFI, COM 

EXCLUSIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA NA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA 

DESTES EQUIPAMENTOS, EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS 

DO SUL  
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1. INTRODUÇÃO 

Este Plano de Negócio Referencial compõe a etapa de Consulta Pública do projeto 

de concessão da implantação, manutenção e operação de relógios eletrônicos digitais 

no Município de Caxias do Sul, tendo sido estruturado entre agosto/2021 e 

junho/2022. 

O presente documento apresenta as premissas-chaves e os pressupostos que 

foram utilizados para realizar as projeções financeiras que permitiram a avaliação 

econômico-financeira do referido projeto. Também são apresentados os métodos que 

foram utilizados, parte das projeções financeiras realizadas e o resultado da avaliação 

econômico-financeira. 

Os dados apresentados a seguir, são projeções nominais, ou seja, não consideram 

o efeito da inflação. Os valores referentes aos investimentos, receitas e despesas aqui 

apresentados são estimativas e não sendo, portanto, números vinculantes.  

De nenhuma forma os números adotados neste relatório podem ser usados como 

justificativa para pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro ou questionamentos 

sobre o certame licitatório, sendo apenas de caráter consultivo, devendo os 

interessados realizar suas próprias estimativas de retorno com base nas informações 

e os dados apresentados no edital e termo de referência e seu conhecimento de 

mercado para calcular a atratividade do projeto. 

2. SUMÁRIO EXECUTIVO  

Sumário Executivo 

Prazo de Concessão 20 anos 

Início da Instalação 3º mês 

Conclusão da Instalação 24º mês 

Total de Relógios Eletrônicos 40 

Capex total R$ 3.533.764 

Opex total R$ 14.283.960 

Receita total R$ 24.837.601 

TIR do projeto 10,44% 

Payback 8 anos 
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3. ESCOPO DO PROJETO 

O projeto objeto deste documento prevê a instalação e manutenção de 40 

(quarenta) relógios eletrônicos digitais que deverão ter acoplados 18 (dezoito) 

câmeras de segurança, e 5 (cinco) pontos de internet WIFI, conforme o cronograma a 

seguir e locais dispostos no Anexo II. 

Cronograma de Implantação 

Ano  Mês Relógios Câmeras Wifi 

1 1 0 0 0 

1 2 0 0 0 

1 3 1 0 0 

1 4 2 1 1 

1 5 2 1 1 

1 6 2 1 1 

1 7 2 1 1 

1 8 2 1 1 

1 9 2 1 0 

1 10 2 1 0 

1 11 2 1 0 

1 12 2 1 0 

2 13 2 1 0 

2 14 2 1 0 

2 15 2 1 0 

2 16 2 1 0 

2 17 2 1 0 

2 18 2 1 0 

2 19 2 1 0 

2 20 2 1 0 

2 21 2 1 0 

2 22 2 0 0 

2 23 1 0 0 

2 24 0 0 0 

3 25 0 0 0 

3 26 0 0 0 

3 27 0 0 0 

3 28 0 0 0 

3 29 0 0 0 

3 30 0 0 0 

TOTAL 40,00 18,00 5,00 
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4. PREMISSAS DO PROJETO 

O objetivo principal do projeto é a busca pela melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à população sem gerar ônus para a Prefeitura Municipal, alocando ao 

parceiro privado a responsabilidade pelo conjunto de atividades vitais para o bom 

funcionamento do mobiliário urbano. Para tanto, foram adotadas as seguintes 

premissas: 

• Modalidade de contratação por concessão comum com base na Lei Federal 

8.987/95;  

• Prazo de duração do contrato de 20 anos;  

• Prazo máximo de 24 meses para a implantação da totalidade dos relógios 

previstos;  

• Carência de até 90 dias para início da implantação dos relógios eletrônicos 

digitais. 

• Sobre as receitas previstas foram consideradas a incidência de PIS 

(1,65%), COFINS (7,60%) e ISS (4,00%).  

• IRPJ de 15% sobre o lucro até R$ 240.000,00 por ano e 10% para o lucro 

que passar esse limite, e para a CSLL, a alíquota de 9%. 

5. PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS (CAPEX) 

 Para a estimativa de valores de investimentos foi realizada pesquisa com 

fornecedores e fabricantes da região e de outras cidades brasileiras, além da consulta 

a modelagens de projetos similares e concessionárias desse tipo de objeto.  

 De posse destes levantamentos, determinou-se valor aproximado de 

investimentos necessários para a aquisição de toda infraestrutura prevista, 

contemplando os REDs, câmeras de videomonitoramento e tecnologia para 

disponibilização de WIFI, considerando também os valores de reinvestimentos a 

substituição total de 20 REDs, distribuídos mensalmente nos anos décimo segundo e 

décimo terceiro. 

Investimento Estimado por Equipamento 

REDs + Instalação   49.986 

Câmeras     6.373 

Wifi     6.285 
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Também foram estimados custos englobam a aquisição de equipamentos, 

despesas com instalação e reformas de escritório, aquisição de mobiliários e veículos 

utilitários. 

 A estimativa de total de investimentos ao longo do contrato de concessão foi de 

R$ 3.533.764. 

Capex  Total 

Total   3.533.764 

Móveis e Utensílios   9.405 

Equipamentos de Informática   35.000 

Veículos   172.626 

REDs   2.999.147 

Câmeras   242.167 

Wifi   75.419 

 

6. PROJEÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS (OPEX) 

Estimou-se que a futura concessionária contará com equipe qualificada para a 

implantação, manutenção, gestão e operação dos Relógios Eletrônicos Digitais. 

Projeta-se que o quadro administrativo contará com um Gerente Administrativo e 

Marketing e um Assistente para atender as demandas administrativas e financeiras. 

Para o quadro operacional dimensionou-se equipe especializada para a gestão 

comercial e de marketing do projeto e atendimento as demandas técnicas de 

manutenção e funcionamento dos equipamentos. 

Estima-se quadro reduzido de funcionários para os primeiros meses de concessão, 

sendo ampliado proporcionalmente conforme a implantação dos relógios. 

As projeções financeiras das equipes basearam-se nos valores salariais praticados 

pelo mercado consultados no CAGED, com todos os encargos e direitos trabalhistas 

aplicáveis e benefícios. 

Considerou-se também as despesas administrativas, comerciais e gerais, levando 

em conta estimativas dos custos de energia, água e esgoto, materiais de expediente, 

telefonia e internet, combustível para veículo utilitário e outros itens pertinentes para 

sediar as atividades da futura concessionária. Estimou-se também a contratação de 

serviços especializados, como contabilidade, assessoria jurídica e TI. 
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Segundo fornecedores e fabricantes dos equipamentos e empresas especializadas 

do setor o consumo de energia médio previsto para os relógios eletrônicos digitais com 

painel de publicidade estática foi de 250 kW.h. Para o preço da energia foi 

considerada a tabela da empresa responsável pela distribuição de energia em 

CPFL/RGE de Caxias do Sul. 

Foi estimado um valor referente ao custo com manutenção dos relógios de  0,50% 

sobre o valor do CAPEX do REDs, que contempla  custos com materiais e insumos 

necessários para as intervenções de manutenção preventiva e corretiva dos relógios 

eletrônicos digitais e de seus equipamentos acessórios (câmeras de segurança e 

equipamentos de tecnologia para disponibilização de ponto de internet), tais como 

aquisição de peças e componentes eletrônicos de reposição, material de limpeza e 

insumos necessários para requalificação dos relógios em decorrência de manutenções 

corretivas derivadas de diversas causas, como acidentes e depredações. 

 A estimativa de total de custos e despesas com a operação ao longo do contrato 

de concessão foi de R$ 14.283.960. 

Opex  Total 

 Energia REDs    1.624.594 

 Manutenção REDs    2.149.389 

 Recursos Humanos Administrativo    3.164.093 

 Recursos Humanos Operacional    4.718.228 

 Despesas administrativas, comerciais e gerais (SG&A)  1.528.602 

 Seguros e Garantias    245.917 

 Serviços Externos (TI, Jurídico e Contabilidade)  853.138 

TOTAL 14.283.960 

 

7. PROJEÇÃO DE RECEITA 

 Com o objetivo de embasar as projeções de receitas para a implantação dos 

Relógios, realizou-se pesquisa mercadológica com empresas do segmento, 

analisando-se as tabelas de preços de faces publicitárias já existentes na região e no 

estado. As estimativas de receita levaram em consideração o cronograma de 

implantação dos equipamentos. 

Inferimos que o sistema de vendas de publicidade será realizado por uma equipe 

própria e outra terceirizada, via agência de publicidade. 
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 A taxa média de ocupação das faces publicitárias considerada foi inicialmente 

de 50% e evolui ao longo dos dois primeiros anos até alcançar um patamar de 65%, 

definido a partir das informações obtidas junto às empresas concessionárias de 

mobiliários urbanos de outras cidades com perfil populacional e potencial 

mercadológico, semelhantes a Caxias do Sul. 

 Portanto, para as projeções financeiras, adotou-se um valor de R$542,00 como 

valor médio de ticket por face e por semana, este valor resulta da análise dos dados 

coletados nas pesquisas de mercado. 

 A estimativa de total de receitas ao longo do contrato de concessão foi de R$ 

24.837.601. 

8. AVALIAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

Tendo estas estimativas de receitas, custo de operação e valor dos investimentos 

necessários, foi possível elaborar um fluxo de caixa operacional projetado para 

verificar a viabilidade do projeto e estimar um valor de outorga mensal que atraia 

interessados para operar os instrumentos. A taxa interna de retorno sugerida foi uma 

taxa real de 10,44% ao ano, condizente com o risco do projeto e os índices 

macroeconômicos atuais.  

Concluiu-se que a futura concessionária dos relógios eletrônicos digitais de Caxias 

do Sul terá capacidade para pagamento de, no mínimo, o montante de R$ 113.700,00 

de outorga fixa e um percentual de 2,5% da receita bruta anual a título de outorga 

variável, durante o período do contrato de concessão. 

 


