
 
  

  

  

Brasília, 27 de outubro de 2022. 

  

  

  

Financiamento ao Concessionário em potencial  
  
Ref.:  Edital de Licitação – Parceria Público-Privada do município de Itanhaém/SP, no 
setor de Iluminação Pública 

  

  

Carta de intenção   
  

 
Condições para financiamento da CAIXA ao Projeto de Concessão administrativa para 
prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Itanhaém/SP, incluídos o 
desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção 
da Rede Municipal de Iluminação Pública. 
  

Na qualidade de principal agente financeiro do Governo Federal, promotor de políticas públicas em 

todas as regiões do Brasil e, mais ainda, como um dos maiores Bancos Comerciais do país, a CAIXA 

atua em âmbito local, regional e nacional nos mercados de crédito, de câmbio e de moeda, 

oferecendo produtos de intermediação financeira e serviços bancários adequados às grandes 

empresas, principalmente de Infraestrutura. 

  

A CAIXA tem acesso a fundings públicos e privados, inclusive internacionais, promove repasse de 

recursos da União, de instituições de fomento como o BNDES e do próprio FGTS, e possui 

significativa capacidade de empréstimo com recursos próprios, atuando com destaque na 

viabilização financeira de projetos de infraestrutura.  

  

Desse modo, a CAIXA qualifica-se como instituição com o propósito de oferecer opções de crédito 

para o eventual financiamento aos participantes do certame de Concessão administrativa para 

prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Itanhaém/SP, incluídos o 

desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da 

Rede Municipal de Iluminação Pública.  

  

Manifestamos, portanto, nosso interesse no acolhimento de proposta de financiamento, que será 

submetida à análise para eventual concessão de crédito destinadas ao vencedor do certame em 

questão (inclusive Sociedade de Propósito Específico).   

  

Os pleitos apresentados estarão sujeitos às etapas operacionais e atendimento a critérios técnicos e 

de análise de viabilidade econômico-financeira de projetos. Disponibilizaremos linhas de 

financiamento de acordo com todas as fontes disponíveis no momento de solicitação da análise 

(recursos próprios, repasse BNDES, repasse FGTS, fundings internacionais).   

  

Os recursos disponíveis possuem condições competitivas em termos de prazo, encargos e 

estrutura de garantias, à luz dos diversos programas de crédito aprovados pelos titulares dos 

recursos. 



Certos da importância de se estabelecer um novo padrão de qualidade na prestação de serviços à 

sociedade no referido empreendimento, e diante da possibilidade da CAIXA vir a atuar como agente 

financeiro do negócio, colocamos a nossa equipe comercial à sua disposição para prestar os 

esclarecimentos que se fizerem necessários.  

  

Para maiores informações e agendamento de reunião sobre o tema, favor entrar em contato por meio 

do telefone (11) 3176-2290 com João Henrique Delibaldo e/ou Arthur Felipe Rodrigues da Silva, 

ou ainda pelo e-mail sec3332sp@caixa.gov.br, sob o título “Linhas de Financiamento para PPP – 

Iluminação Pública”. 

 

 

Renovamos os votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição.   

  

  

Atenciosamente,  

   

 

  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br 
Ouvidoria Governo 0800-2002222                 

ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br 
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