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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A metodologia disposta neste anexo tem por objetivo verificar o atendimento dos 

REQUERIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO ao disposto no item 6 do Edital. 

2. METODOLOGIA DE SELEÇÃO 

2.1. Os documentos relativos ao subitem 6.2 deste Edital, referentes ao 

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO, serão classificados com as categorias “Não 

atendeu” ou “Atendeu satisfatoriamente”, conforme Quadro 1 deste anexo. 

2.2. Poderão ser realizadas diligências a fim de complementar ou esclarecer os 

REQUERIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO apresentados. 

2.3. Depois de realizadas as diligências referidas no item 2.2 deste Anexo, serão 

autorizados somente os REQUERENTES que receberem a qualificação de 

“Atendeu satisfatoriamente” em todos os itens de seu REQUERIMENTO. 

2.4. Caso a REQUERENTE receba a categoria de “Não atendeu” em quaisquer dos 

itens, não será considerada apta a elaborar os estudos. 

Quadro 1 – Critérios de Análise e Seleção dos Requerentes 

Item Critério Não atendeu 
Atendido 

satisfatoriamente 

1 Requerimento de Autorização 
  

2 Documentos de Habilitação 
  

3 
Documentação de capacidade técnica 

(jurídica) 

  

4 
Documentação de capacidade técnica 

(econômico-financeira) 

  

5 
Documentação de capacidade técnica 

(engenharia) 

  

 

2.5.  O item será classificado na categoria “Não atendeu” em caso de: 

2.5.1. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO preenchido de forma incorreta ou 

incompleto; 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS 

  
 

2.5.2. Ausência de um ou mais Documentos de Habilitação do(s) 

REQUERENTE(s) e/ou membros do GRUPO, sem justificativa plausível. 

2.5.3. Irregularidade jurídica, fiscal e trabalhista; 

2.5.4. Ausência de apresentação de um ou mais documentos que comprovem 

qualificação e experiência do REQUERENTE em modelagem jurídica e/ou 

assessoria à Administração Pública na elaboração de contratos públicos, em 

especial, mas não se limitando, estruturação de projeto de Concessão 

Comum ou Parceria Público-Privada no Brasil; 

2.5.5. Ausência de um ou mais documentos que comprovem qualificação e 

experiência técnica do REQUERENTE em diagnósticos, levantamentos, 

estudos de concepção e demanda, projetos de engenharia (anteprojeto, 

projeto básico ou projeto executivo); 

2.5.6. Ausência de um ou mais documentos que comprovem qualificação e 

experiência técnica do REQUERENTE em modelagem econômico-

financeira, incluindo a elaboração de plano de negócios referencial, em 

especial, mas não se limitando, modelagem de projeto de Concessão 

Comum ou Parceria Público-Privada no Brasil; 

2.5.7. Para comprovar as experiências os REQUERENTES devem apresentar 

atestado de capacidade técnica ou outro documento idôneo que contenha as 

informações necessárias, cabendo à GTE a decisão da sua aceitação. 

2.6. Somente serão consideradas experiências em que o interessado tenha sido o 

responsável principal pela elaboração do respectivo serviço. 


