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Objetivo 

Fornecer apoio financeiro para empresas privadas 

interessadas na elaboração de estudos técnicos 

destinados à preparação de projetos de 

infraestrutura formatados como concessões comuns 

e Parcerias Público-Privadas (PPP´s) nos 

municípios paulistas.  
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Mercado Alvo 

 

Pessoas jurídicas de direito privado localizadas no 

Estado de São Paulo, com faturamento anual de até 

R$ 300 milhões, interessadas em viabilizar 

modelagem de projetos de infraestrutura nos moldes 

do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) - 

Decreto Estadual nº 61.371, de 21/07/2015. 
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Requisitos Exigidos 

 

 

      

 

 

 

 

 

 Apresentar Publicação Oficial em que o município 

reconhece a empresa solicitante como autorizada a 

desenvolver estudos técnicos, após publicação de 

Chamamento Público aos interessados. A publicação 

oficial poderá ser no diário oficial do Estado, jornal 

local ou de grande circulação ou ainda, em seu sítio 

eletrônico do município. 
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Itens Financiáveis 

•  Recursos Humanos (pesquisadores, especialistas e consultores), desde que 

diretamente envolvidos com o projeto; 

 

•  Viagens e diárias; 

 

•  Aquisição de software e serviços correlatos a programas de computador 

(consultoria, customização, implantação, treinamento, licenças, transferência 

de propriedade intelectual); 

 

•  Acesso a Banco de Dados, livros e similares; 

 

•  Realização de seminários ou similares, com o objetivo de coletar 

informações úteis ou necessárias à elaboração dos estudos; 

 

•  Contratação de serviços ou equipamentos especializados; 

 

•  Revisão de estudos técnicos. 
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Condições 

•  Valor Máximo: R$ 1 milhão 

 

•  Prazo:  Até 36 meses, com carência incluída de até 12 meses 

 

•  Encargos 

• Juros:  8,5% ao ano + Variação do IPCA 

• Tarifa de Contratação:  1% sobre o valor do financiamento 

• IOF:  conforme legislação vigente 

 

•  Garantias 

• Fiança Bancária; 

• Bens Imóveis; 

• Fundo de Aval (se faturamento anual de até R$ 16 milhões);  e 

• Aval dos sócios 

 

 

 
 



Milton Luiz de Melo Santos 
Presidente 

 
 
 

www.desenvolvesp.com.br 

 

GRATO PELA ATENÇÃO 

http://www.desenvolvesp.com.br/

