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ANEXO X 

 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NÃO AMORTIZADOS 

 

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. DA INDENIZAÇÃO NOS CASOS DE INTERRUPÇÃO ANTECIPADA DO 

CONTRATO 

 

I.1 As diretrizes contidas no presente Anexo aplicam-se às hipóteses de 

extinção da CONCESSÃO antes do término do prazo de vigência fixado, 

observado o disposto no CAPÍTULO VIII – DA EXTINÇÃO DA 

CONCESSÃO E SEUS EFEITOS SOBRE OS BENS REVERSÍVEIS do 

CONTRATO. 

 

I.2 O pagamento da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA 

será realizado com base no fluxo líquido de caixa esperado para os anos 

restantes do CONTRATO.  

 

I.3 Compete à CONCESSIONÁRIA apresentar relatório técnico fundamentado, 

descrevendo a metodologia, as premissas, os fluxos de caixa detalhados e 

os demais documentos pertinentes que fundamentam o valor estimado da 

indenização pleiteada. 

 

I.4 Sem prejuízo do disposto no item anterior, o PODER CONCEDENTE 

poderá solicitar laudos econômico-financeiros específicos, elaborados por 

terceiros, incluindo-se entidades independentes especialmente contratadas. 

 

I.5 A metodologia de projeção do fluxo líquido de caixa, referida neste Anexo, 

deverá observar, obrigatoriamente, as seguintes premissas: 

 

I.5.1 os fluxos deverão ser estimados a preços constantes do ano anterior 

à data em que ocorrer a extinção do CONTRATO; 
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I.5.2 a taxa de desconto a ser utilizada corresponderá a Taxa Interna de 

Retorno definida no plano de negócios de referência da 

CONCESSIONÁRIA; 

 

I.5.3 não poderão ser imputados, nos fluxos, novos investimentos, 

incluindo-se eventual aumento de capacidade de atendimento das 

atividades já existentes, mesmo que anunciados ou 

comprovadamente decididos antes do início do processo de cálculo 

da indenização; 

 

I.5.4 as obras e os investimentos já em andamento deverão ser incluídos 

nas estimativas utilizadas para o cálculo da indenização, tomando-se 

por base o valor financeiro despendido até a data em que ocorrer a 

extinção do CONTRATO. Os investimentos inacabados (e 

interrompidos) não poderão ser considerados como fonte adicional de 

receita da CONCESSIONÁRIA; 

 

I.5.5 estimativas de crescimento da visitação e de receita deverão, para 

efeitos do cálculo da indenização de que trata este Anexo, respeitar 

as restrições impostas nos itens I.5.3 e I.5.4. 

 

I.5.6 relativamente à nota da CONCESSIONÁRIA, fruto da sistemática 

contida no Anexo IV – Manual de Indicadores de Desempenho do 

CONTRATO, deve-se observar as seguintes regras: 

 

I.5.6.1 se a extinção do CONTRATO ocorrer antes dos primeiros 5 

(cinco) anos de vigência da CONCESSÃO, deverá ser 

assumida a nota de desempenho equivalente a 1; e 
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I.5.6.2 se a extinção do CONTRATO ocorrer após o 5º (quinto) ano de 

vigência da CONCESSÃO, deverá ser atribuída a média da 

nota de desempenho atribuída à CONCESSIONÁRIA durante 

todo o período. 

 

I.5.7 relativamente ao compartilhamento de receitas entre a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, descrita Anexo VI – 

Remuneração da Concessionária: 

 

I.5.7.1 se a extinção do CONTRATO ocorrer antes dos primeiros 5 

(cinco) anos de vigência da CONCESSÃO, deverão ser 

adotados os seguintes parâmetros: 

 K= 5%; 

 M= 0%; e 

 N= 200 mil. 

 

I.5.7.2 se a extinção do CONTRATO ocorrer após o 5º (quinto) ano de 

vigência da CONCESSÃO, deverão ser adotados os 

parâmetros médios dos últimos 5 (cinco) anos de vigência do 

CONTRATO. 

 

I.6 Todos os custos incorridos com as diligências e/ou estudos necessários à 

instrução do pedido correrão por conta da CONCESSIONÁRIA. 

 

I.7 As PARTES poderão optar pela contratação de entidade especializada para 

a mensuração da indenização. 

 

I.8 O procedimento do cálculo da indenização deverá ser concluído em prazo 

não superior a 90 (noventa) dias, ressalvada a hipótese em que seja 
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necessária a prorrogação, devidamente justificada, para complementação 

da instrução. 

 

I.9  Em caso de discordância quanto ao valor da indenização, as PARTES 

poderão recorrer aos mecanismos de resolução de conflitos, previsto no 

CAPÍTULO X – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS do CONTRATO. 

 

 


