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Dr. Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Belo Horizonte

Assunto: Carta de Conforto PPP Rede de Educação PBH

Prezado Senhor

Servimo-nos da presente para informar que o BDMG poderá vir a apoiar a Parceria Público-Privada
("PPP") da Rede de Ensino Infantil e Escolas Municipais de Belo Horizonte
do Município de Belo Horizonte, abrangendo construção e operação de serviços não pedagógicos,
com escopo focado em atividades de suporte e apoio, tais como conservação e manutenção predial e
serviços de limpeza, conforme Edital de Licitação Internacional W 001/2012.

Informamos que as condições de contorno atuais para o apoio são:

Participação: até 60 % dos investimentos financiáveis;
Prazo Total: até 144 meses, incluindo carência;
Custo Financeiro: TJLP e IPCA, acrescido de remuneração do BDMG que dependerá da avaliação de
risco de crédito.

o Banco poderá financiar um empréstimo-ponte, de acordo com as necessidades do projeto, até que
seja finalizada a operação de crédito de longo prazo.

Ressaltamos que as condições acima discriminadas têm caráter meramente informativo e não implicam
em qualquer comprometimento do BDMG em concessão de financiamento. As condições definitivas de
um eventual futuro financiamento dependerão das Políticas de Crédito e Operacionais vigentes, da
avaliação dos riscos de crédito do projeto, dos acionistas, do aprofundamento dos aspectos legais,
econômico, financeiro, entre outros, da disponibilidade de recursos e adequação das condições de
financiamento ao projeto.

Atenciosamente,

semTh-d Almeida
Dire~~~ Executivo
Área de Desenvolvimento Sustentável
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Saulo Marques Cerqueira
Diretor Superintendente
Área de Desenvolvimento Sustentável
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