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ANEXO VIII 

 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, DA GESTÃO DE ÁREAS DAS 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE 

ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO 

NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER 

LUND. 
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I. DO PROCEDIMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

I.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será 

implementada mediante comum acordo entre as PARTES, tomando-se por 

base os efeitos dos eventos que lhe deram causa, descritos em um relatório 

técnico, e considerando-se, ainda, os procedimentos descritos no 

CONTRATO e nos itens a seguir deste Anexo. 

 

I.1.1. O relatório técnico mencionado no item anterior deverá indicar os 

efeitos dos eventos ocasionadores do reequilíbrio em um fluxo de 

caixa elaborado especificamente para essa finalidade. 

 

I.2. O CONTRATO será considerado reequilibrado quando os impactos dos 

eventos que deram origem ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro 

forem compensados por meio da instituição de medidas sobre o fluxo de 

caixa elaborado para demonstração dos citados eventos, de tal forma que o 

valor presente líquido do evento seja equivalente ao valor presente líquido 

das medidas compensatórias, calculado conforme a seguinte fórmula: 

∑
𝐹𝑡

[1 + 𝑟]𝑡

𝑡

𝑡=1

= 0 

Onde: 

VPL = valor presente líquido do fluxo de caixa elaborado para demonstrar os efeitos 

dos eventos que deram causa ao pedido de recomposição o equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO; 

t = período de referência para a instituição dos efeitos dos eventos; 

F = fluxo líquido de caixa a preços constantes decorrente dos eventos, incluindo as 

medidas compensatórias; e 

r = taxa de desconto igual à taxa estimada do custo da dívida do BNDES, ou seja, taxa 

de juro de Longo Prazo (TJLP), vigente quando da recomposição do reequilíbrio, ou 

outra taxa que venha a substituí-la mais 3% (três por cento), desinflacionada, ou seja, 

{[ (1+TJLP+3%) / (1+ IPCA acumulado dos últimos 12 (doze) meses) ] -1 }. 


