Instruções
PROVA ESCRITA – ESPECIALISTA EM CONCESSÕES E PPP´s (ECPPP)
1.Estar Online nesta sala com, no mínimo, 10 minutos de antecedência para o início da prova;
2.A prova terá 3 questões sobre qualquer dos conteúdos programáticos previstos no edital;
3.A prova terá duração máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos e o horário previsto para seu início é 14h00. A contagem dos 45
minutos será iniciada com a disponibilização do Caderno de Questões;
4.Permanecer com câmera e microfone ligados durante todo o período de prova;
5.Prezar por ambiente silencioso durante todo o período de prova, sob pena de desconto de nota;
6.Vedada a consulta a qualquer material bibliográfico, material de apoio, sítios eletrônicos, pessoas, ou qualquer outro
documento ou fontes além do Caderno de Questões, sob pena de eliminação;
7.Obrigatória permanência online nesta sala durante todo o período da prova. Caso tenha a conexão interrompida, deverá voltar à
sala em, no máximo, 2 minutos ou terá a prova zerada;
8.As respostas deverão ser enviadas para o e-mail selecaoppp@recife.pe.gov.br, em formato PDF, impreterivelmente até o
término do horário previsto para o exame, indicando as perguntas a que se referem.
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Prova Escrita – Especialista (ECPPP)
Leia atentamente:
A Câmara de Vereadores do Município
do Recife aprovou, no dia 10/08/2021,
o Projeto de Lei n. 12/2021 (“PL”) que
disciplina as concessões comuns e as
parcerias
público-privadas
(PPPs)
recifenses. Dentre outras inovações, o
referido PL prevê que as concessões de
parques urbanos não poderão instituir
cobrança de tarifa para acesso a estes
equipamentos públicos.
Dentre outros bens e serviços públicos,
os parques urbanos compõem a
carteira de projetos da Secretaria
Executiva de Parcerias Estratégicas,
criada em 2021 com a atribuição de
estruturar os projetos de concessões e
PPPs do Município

1. Quais as necessidades técnicas mínimas de engenharia e arquitetura para a viabilização
legal de licitação para a concessão de obras e serviços em um parque? Discuta a razoabilidade
desse mínimo vis-à-vis o risco de erros orçamentários e a alocação de riscos típica de uma
concessão. (NM: 33,3)
2. O que é uma Sociedade de Propósito Específico? Discorra sobre a necessidade legal e a
conveniência de sua constituição numa concessão de parque urbano, diferenciando, se for o
caso, as modalidades de concessão comum e administrativa. (NM: 33,3)
3. Suponha que as projeções financeiras do projeto de concessão de um parque urbano
demonstraram uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 9% ao ano (a.a.). Considere: (i) taxa livre
de risco = 5% a.a.; (ii) prêmio pelo risco = 10% a.a.; (iii) beta setorial = 0,90; (iv) custo do
capital de terceiros = 6% a.a.; e (v) estrutura ótima de capital: 50%/50%. Calcule o custo do
capital próprio utilizando a metodologia CAPM e o custo médio ponderado do capital. Este
projeto pode se tornar atrativo ao parceiro privado? Sob que condições? Justifique. (NM: 33,4)
Sabendo que:

β = Beta setorial
Ke = Custo do capital próprio
Kd = Custo do capital de terceiros
Rf = Taxa livre de risco
(Rm – Rf) = Prêmio pelo risco
Wd = Proporção do capital de terceiros na estrutura de capital
We = Proporção de capitais próprios na estrutura de capital
WACC = Custo médio ponderado de capital
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