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Brasília, 01 de junho de 2020. 

 

 

 

Fechamento financeiro – linhas de financiamento ao concessionário em potencial 

 

Ref.:  Edital de Licitação - Parceria Público-Privada do município de Aracaju, 

no setor de Iluminação Pública 

 

 

Carta de intenção  

 

Condições para apoio financeiro da CAIXA ao Projeto de PPP para desenvolvimento, 

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

Municipal de Iluminação Pública de Aracaju.  

 

Na qualidade de principal agente financeiro do Governo Federal e promotor de políticas 

públicas em todas as regiões do Brasil, a CAIXA atua em âmbito local, regional e nacional 

com atuação nos mercados de crédito, de câmbio e de moeda, operando produtos de 

intermediação financeira e serviços bancários adequados às demandas de desenvolvimento 

econômico e social do Brasil. 

 

A CAIXA supera seus objetivos de ser uma instituição pública financeira pela expertise em 

gestão de fundos públicos e privados, repasse de recursos do Orçamento Geral da União, por 

ser promotora de programas de apoio social, com tradição em parcerias com organismos 

internacionais, propiciando a viabilização de funding para diversos setores de investimento 

em serviços públicos e infraestrutura.  

 

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

crédito para o eventual fechamento financeiro dos participantes do certame de Parceria 

Público Privada–PPP para desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização 

energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública de Aracaju, 

após análise do perfil do(s) empreendedor(es) e das condições da operação.  

 

Nesse sentido, manifestamos nosso interesse no acolhimento de propostas de financiamento, a 

serem submetidas a análise e eventual concessão de crédito para as pessoas jurídicas, 

consórcios de empresas, constituídas como Sociedade de Propósito Específico, na modalidade 

PPP, destinadas ao certame em questão.  

 

Para entendimento aos pleitos que nos forem apresentados, que estão sujeitos às etapas 

operacionais e atendimento dos critérios técnicos de análise de viabilidade econômico-

financeira de projetos adotados pela CAIXA, disponibilizaremos, linhas de financiamento de 

recursos próprio, recursos de fundos do governo disponíveis para o setor privado, linhas de 

funding de organismos nacionais ou internacionais, ou outras fontes disponíveis no momento 

da solicitação da análise para o financiamento do pleito proposto.  

 

Cabe destacar que os recursos disponíveis apresentam-se com condições bastante favoráveis 

aos negócios, oferecendo limites de financiamento, prazos e encargos adequados, à luz dos 

diversos programas de crédito aprovados pelos titulares dos recursos, seja a própria CAIXA, 
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com seus recursos próprios, seja os Ministérios e órgãos responsáveis no Governo Federal, 

seja os organismos internacionais titulares do funding disponibilizado conforme pode ser 

consultado no na Internet, www.caixa.gov.br, bem como nos portais das entidades 

mencionadas.  

 

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 técnica à sua disposição 

para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.  

 

Colocamo-nos à disposição para o agendamento de reunião específica sobre o seu interesse e 

participação nesse processo através do telefone (11) 3149-9300 ou e-mail 

sec3332sp@caixa.gov.br, sob o título “Linhas de Financiamento para PPP de 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 
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