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1. OBJETIVO 

Este Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) visa estabelecer diretrizes 

para a elaboração de estudos técnicos (doravante denominados ESTUDOS) referentes 

à estruturação de PROJETO de requalificação, operação e manutenção das edificações 

da antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A, doravante denominado MAESA.  

Os ESTUDOS buscam fornecer insumos em nível de detalhamento suficiente para 

compor os documentos editalícios em relação a modelagem técnica, econômico-

financeira e jurídico para reforma, restauro, requalificação, manutenção, conservação e 

operação do complexo da MAESA. 

2. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

O Complexo Industrial MAESA encontra-se localizado na cidade de Caxias do Sul, 

estado do Rio Grande do Sul, no quarteirão formado pelas ruas Plácido de Castro, Treze 

de Maio, Dom José Baréa e Pedro Tomasi, junto ao Bairro Exposição. Destaca-se no 

contexto urbano por estar circundado por instituições de ensino, áreas de lazer e 

convivência, além da proximidade com o centro da cidade. 

 

Fonte: Foto por Andréia Copini 

O conjunto é resultado de um processo de construções, ampliações e alterações 

que foram ocorrendo ao longo de seis décadas, resultando no complexo que atualmente 

ocupa uma área de aproximadamente 53.125,30m² e uma área construída de em torno 

de 48.059.64 m². 
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Trata-se de patrimônio cultural, com perfil industrial, tombado no ano de 2015 pelo 

município de Caxias do Sul. O complexo de edifícios possui grande valor histórico e 

memorial para cidade, que pode ser verificado pelos movimentos que buscaram o seu 

tombamento e todos os estudos e documentos existentes até o momento.  

A MAESA é atualmente composta por 19 blocos, construídos entre 1945 a 1988 

influenciadas pela tipologia fabril inglesa, intitulada de estilo britânico manchesteriano, 

caracterizado pelo tijolo vermelho aparente revestindo estruturas de concreto armado 

ou ferro com fachadas simétricas e sóbrias.  

 

Fonte: Diagnóstico MAESA, 2021 

O Bloco 1, o mais antigo e mais emblemático do conjunto, com aproximadamente 

11.344,13 m², abrigou a principal linha de fundição e apresenta o maior número de 

equipamentos tombados. Apesar de estar em estado ruim de conservação tem alto 

interesse histórico e também serve de conexão entre os dois lados do complexo fabril. 

Os Blocos 2, 4, 5, 6, 7 e 8 apresentam alta importância histórica, sendo os Blocos 2, 

4 e 5 partes do projeto inicial. Estes possuem elevado potencial de exploração para 

diferentes negócios, totalizando uma área de aproximadamente 22.428,80m². No Bloco 

8 atualmente é possível acessar ambientes que estão sendo utilizados por setores da 

Administração Municipal, tais como a DIPPAHC - Divisão de Proteção ao Patrimônio 

Arquitetônico, Histórico e Cultural e Guarda Municipal. 
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O Bloco 03 é um bloco de alta relevância histórica, no entanto encontra-se muito 

descaracterizado em relação às propriedades originais. A última reforma do pavilhão 03 

foi a elevação da cobertura em 2010, o que está estruturalmente comprometendo o 

bloco. O Bloco 11 apresenta média relevância histórica por sua desconfiguração recente 

e por não ter registro de projeto. 

O Bloco 09 encontra-se em péssimo estado de conservação, apresenta mediano 

interesse histórico, uma vez que não apresenta projeto e aparece inicialmente do 

aerofotogramétrico de 1964. O Bloco 12, em razoável estado de conservação, apresenta 

média relevância histórica, sendo o último projeto que se tem dados este servia como 

segunda linha de fundição, porém do maquinário existente sobrou apenas a torre de 

areia, como uma peça museografada. 

O Bloco 17, não apresenta projeto e aparece inicialmente no aerofotogramétrico de 

1979. Está em razoável estado de conservação, e sua fachada dá continuidade ao ritmo 

do resto do conjunto. O Bloco 13 por sua vez aparece inicialmente no aerofotogramétrico 

de 1979 e não apresenta projeto, o que lhe confere um baixo interesse histórico, estando 

em razoável estado de conservação inserido em parte da praça leste. 

Com baixa relevância histórica, os Blocos 16, 18 e 10 os prédios encontram-se em 

estado ruim de conservação. Já o Bloco 15, apesar do estado razoável de conservação, 

apresenta baixa relevância histórica, assim como o Bloco 14 que passou por recentes 

intervenções o descaracterizando internamente. Por fim, o Bloco 19 Trata-se das caixas 

de abastecimento do conjunto. 

A descrição detalhada dos espaços e cronologia histórica da construção pode ser 

conferida no ANEXO VII - Diagnóstico MAESA (2021) e ANEXO VIII - Diretrizes MAESA 

(2022). 

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Devido a sua localização privilegiada, suas dimensões e relevância histórica o 

Complexo Fabril da MAESA tem grande potencial para ser um propulsor de 

desenvolvimento econômico, cultural e de lazer de Caxias do Sul. 

Todavia, apesar de sua relevância e magnitude, o complexo encontra-se 

praticamente em desuso, sendo apenas uma pequena parcela ocupada pela gestão 
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pública municipal. Ainda, o imóvel carece de investimentos significativos de restauro e 

requalificação de uso dos espaços, onde, no cenário atual, o poder público não dispõe 

de recursos para executar todas as intervenções necessárias.  

Como forma de obter material técnico que auxilie na estruturação do projeto o 

Município, por meio deste um edital de chamamento público, busca obter estudos e 

projetos específicos, conforme diretrizes pré-definidas, que subsidiem a elaboração do 

edital de licitação pública e o respectivo contrato, amparado em todo o material já 

produzido pelo município até a presente data. 

O intuito é estruturar um projeto que atenda as demandas sociais e culturais, e 

possibilite a exploração comercial dos espaços - com mercados, vilas gastronômicas e 

outros - promovendo a sustentabilidade econômica e financeira do empreendimento.  

Feitas as considerações, Município de Caxias do Sul espera requalificar o espaço, 

preservar a identidade cultural da MAESA (valores materiais e imateriais), e manter a 

longo prazo uma estrutura adequada, moderna, de qualidade e visualmente atraente, 

além de aumentar a eficiência da gestão e incorporar ao equipamento os serviços e 

infraestruturas necessários à fruição adequada de seus espaços pelo público com 

segurança, acessibilidade e conforto. 

4. PREMISSAS GERAIS 

A MAESA é um ativo de grande relevância histórica e cultural para o município de 

Caxias do Sul, que por sua localização e dimensões apresenta enorme potencial para 

os mais variados modelos de negócios e de atividades. No entanto, para isso, se torna 

necessário um diálogo amplo e transparente com a sociedade acerca da melhor 

ocupação, que atenda aos anseios da sociedade e promova a sustentabilidade do 

projeto, tomando como referência, mas não se limitando, os estudos já realizados pela 

Prefeitura disponibilizados neste chamamento públicos.  

Dessa maneira, são adotadas como premissas gerais para o desenvolvimento dos 

ESTUDOS: 

a) Preservação das características arquitetônicas e estruturas existentes; 
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b) Compatibilidade com as normas e legislações vigentes, especialmente no 

tocante a aspectos ambientais, diretrizes de uso do solo e regulações quanto a 

patrimônio histórico e cultural;  

c) Cumprimento de todas as exigências do Corpo de Bombeiros relativas à 

Prevenção e Proteção Contra Incêndio, aplicável tanto para áreas comuns como 

para possíveis estabelecimentos comerciais; 

d) Observância das diretrizes ambientais e do zoneamento urbano do plano diretor; 

e) A sustentabilidade econômica e financeira do PROJETO; 

f) Desenvolvimento da MAESA como atrativo turístico e um lugar de difusão da 

cultura e história;  

g) Proposta de um local com acessibilidade e integração com a cidade;  

h) Vedação da cobrança de ingresso ou qualquer outro encargo monetário ou 

financeiro dos usuários para circulação nas áreas comuns da MAESA, durante 

o horário normal de funcionamento, a ser proposto no estudo; 

i) Sustentabilidade econômica do PROJETO, preferencialmente, sem 

contrapartida ou aporte por parte do poder público. 

5. DOS PRODUTOS 

As PESSOAS AUTORIZADAS deverão entregar os PRODUTOS mencionados 

abaixo: 

5.1. Estudos Preliminares (Produto 1) 

5.1.1. Estudos de Benchmark 

Levantamento de exemplos de projetos similares e de iniciativas relevantes de 

desestatização de ativos imobiliários públicos no Brasil e no exterior, descrevendo 

escopo e porte (área, investimento) das iniciativas mapeadas, as principais soluções 

adotadas, o tempo médio de evolução das iniciativas, taxa de absorção até a conclusão 

da implantação, além de sua forma de financiabilidade e avaliação da aplicabilidade no 

caso da MAESA. 

5.1.2. Estudo de Demanda e Necessidades 

O ESTUDO deverá possibilitar a identificação de possíveis modelos de negócio a 

serem implementados como fonte de receita, atividades principais e acessórias, base 
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para o desenvolvimento dos estudos de viabilidade econômico-financeira. Deve conter 

os seguintes tópicos: 

a) Levantamento de informações de mercado junto aos principais dos setores 

(comercial, imobiliário, de eventos, de entretenimento, cultura e outros); 

b) Avaliação comercial para instalação de equipamento(s) cultural(is), de 

entretenimento e comerciais, com intuito de identificar a oferta efetiva e 

potencial de eventos artísticos/culturais, esportivos, corporativos e comerciais 

(congressos, feiras, seminários etc.), em instalações compatíveis com os 

ATIVOS. 

c) Análise quantitativa e qualitativa do público vinculado ao PROJETO, incluindo 

perfil e características de cada nicho e atividade proposta (perfil 

socioeconômico, interesses, comportamentos, motivações); 

d) Considerar os equipamentos existentes e as atividades previstas nos Anexos 

VII e VIII, bem como elencar novas possibilidades de negócio e atividades que 

possam ser exploradas; 

e) Apresentar preços referentes a tickets médios de consumo, locações e outras 

formas de receita previstos para cada unidade de negócio, equipamentos e 

atividades a serem exploradas; 

f) Outros itens que tenham relevância na análise atual da demanda e nas 

projeções futuras. 

5.2. Modelagem Arquitetônica e de Engenharia (Produto 2) 

Esta parte dos ESTUDOS consiste na apresentação do anteprojeto, ou seja, 

documentos técnicos que contenham um conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 

complexo de obras ou serviços objeto da parceria, elaborado com base nas indicações 

dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica do 

empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição do prazo 

de execução. Nos ESTUDOS devem ser considerados os componentes e instalações 

já existentes e a prestação dos serviços considerados na modelagem operacional.  

Os ESTUDOS relativos ao cenário escolhido devem contemplar os seguintes 

requisitos mínimos: 
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a) Identificação e mapeamento de áreas de implantação do projeto;  

b) Descrição das instalações e situação patrimonial dos equipamentos existentes 

que constituirão o PROJETO; 

c) Síntese da situação atual da infraestrutura física existente na área; 

d) Anteprojeto, de forma a fornecer visão global do projeto e identificar todos os 

seus elementos constitutivos com clareza incluindo projetos de restauro, 

arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural e outros necessários para ativação 

do complexo; 

e) Memorial descritivo; 

f) Planta de situação e localização, plantas baixas, de cobertura, cortes, 

fachadas, elevações e perspectivas ilustrativas, estudos de visadas, maquete 

eletrônica etc, que contenham elementos de projeto básico nos termos da lei 

federal 8.987/1995 e 11.079/2004, no que couber; 

g) Cronograma físico-financeiro das obras; 

h) Quantitativos detalhados que permitam a completa identificação das 

intervenções a serem realizadas no ativo, contendo estimativa dos 

investimentos e despesas de implantação exigidas, discriminados em 

elementos de maior representatividade sobre o valor do investimento total 

(materiais, equipamentos, obras civis, despesas ambientais, aprovações e 

licenciamentos, dentre outros). 

i) O orçamento deverá apresentar composição tabela SINAPI, conforme 

preconiza Decreto Municipal 18.586/2017. Na inviabilidade de definição de 

custos através da Tabela SINAPI, a estimativa de custo global poderá ser 

apurada por meio da utilização de dados contidos em tabelas de referência 

obtidas em publicações técnicas especializadas e/ou cotações de serviços 

especializados;   

j) Na elaboração do Projeto de Arquitetura e Engenharia deverão ser 

consideradas soluções de acessibilidade e ambientais e, preferencialmente, 

soluções que incluam fontes alternativas de energia, logística reversa e 

destinação adequada de resíduos. 

k) Os estudos devem considerar a análise dos potenciais impactos das 

intervenções sobre o entorno da MAESA, como impactos ambientais, de 

vizinhança e no trafego. 
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l) Deverão ser também considerados, na elaboração dos estudos, a localização 

das máquinas e equipamentos que foram tombados para manutenção da 

memória fabril da MAESA e que integrarão a futura operação do espaço, 

devendo estes permanecerem no seu local original; 

m) Parecer Técnico ambiental da área de influência do PROJETO, incluindo 

investigações e sondagens para identificação de eventual contaminação do 

solo e ambiente, das características dessas áreas contaminadas e dos 

impactos por ela causados, observando-se o disposto na NBR 15.515/2011 e 

demais legislação e normas técnicas aplicáveis; 

n) Estimativa de custos atinentes a recuperação de áreas contaminadas e 

licenciamento ambiental, incluindo passivos existentes e implantação de 

medidas mitigadoras, soluções e estratégias para viabilização do projeto do 

ponto de vista ambiental. 

o) Os estudos devem ser acompanhados de ART/RRT; 

p) Atendimento às normas, manuais e legislação (municipal, estadual e federal) 

órgãos relacionados ao patrimônio histórico e cultural. 

5.2.1 Pré-Viabilidade 

Quando da finalização dos Produtos 1 e 2, deverá à PESSOA AUTORIZADA 

apresentar pré-viabilidade, considerando a ocupação prevista no Anexo VIII, e outros 

que entender adequado, devendo conter: 

• Pré-viabilidade econômico-financeira, com CAPEX e OPEX baseados nos 

estudos já realizados e estimativas; 

• Indicação jurídica do modelo de negócio (PPP, Concessão Plena, Concessão 

de Uso, etc.), indicando superficialmente as necessidades de alteração 

legislativa, riscos e oportunidades; 

• Vantagens e desvantagens de cada cenário apresentado, com indicação 

daquele que se mostra mais vantajoso e alinhado aos interesses da 

administração pública, sociedade e setor privado. 

Poderão ser apresentados quantos cenários à PESSOA AUTORIZADA entender 

adequados para o PROJETO, sendo obrigatório o comparativo com a ocupação prevista 
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no Anexo VIII e a indicação daquele que a PESSOA AUTORIZADA entender mais 

vantajoso e adequado ao interesse geral. 

5.3. Modelagem Operacional (Produto 3) 

A modelagem operacional consistirá na apresentação dos processos de 

implantação, gestão e manutenção do PROJETO, com base na demanda a ser 

atendida, no nível de qualidade almejado e no planejamento de custos, despesas e 

geração de receitas principais e acessórias, advindas de fontes a serem sugeridas, 

respeitada a legislação vigente. 

5.3.1. Plano de Operação, Manutenção e Conservação 

O Plano de Operação, Manutenção e conservação deverá detalhar o conjunto de 

procedimentos e metodologias para adequada execução das atividades comerciais, 

culturais, publicitárias e de operação e logística de acordo com o plano de negócios a 

ser proposto. Devendo prever os seguintes tópicos: 

a) Plano de trabalho para instalação, operação e manutenção do espaço e das 

estruturas existentes (inclusive equipamentos) a serem implantadas; 

b) Apontar, dentre as áreas e blocos que compõe o complexo, a proposição para 

uso e instalação de negócios e atividades; 

c) Obrigações e responsabilidades do futuro contratado; 

d) Descrição de todos os serviços a serem prestados; 

e) Apontamento das licenças, alvarás e autorizações necessárias para execução 

do objeto; 

f) Diretrizes e previsão de cronograma para o licenciamento ambiental, licenças, 

alvarás e autorizações do empreendimento, quando aplicável; 

g) Estimativa, cálculo e projeção dos custos variáveis e fixos (operacionais, 

administrativos e de manutenção) e outras despesas (tributos) para execução 

dos serviços objeto, de modo que as estimativas sejam segregadas no maior 

nível de detalhamento possível, acompanhados de memória de cálculo que 

permita o completo entendimento das rubricas; 

h) Metodologias e procedimentos operacionais de manutenção da infraestrutura, 

dos equipamentos e mão de obra necessários para adequada prestação de 

serviços conforme diretrizes estabelecidas; 
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i) Projeção dos investimentos, com cronograma físico-financeiro e de 

desembolso, indicando a natureza dos itens de investimento; 

j) Projeção detalhada das receitas do negócio durante todo o período do futuro 

contrato, por tipo de operação; 

k) Principais procedimentos e as demais informações para a execução dos 

serviços que a PESSOA AUTORIZADA julgar pertinente; 

l) Plano de Manutenção com as metodologias de execução, demandas por 

equipamentos e estruturas físicas necessárias, bem como mão de obra para 

adequado cumprimento das diretrizes estabelecidas. 

5.3.2. Mensuração de Desempenho 

A proposta de sistema de mensuração de desempenho deverá prever indicadores 

que permitam estabelecer e avaliar o nível de serviço, contendo a definição dos 

parâmetros a serem verificados, metas, metodologia de verificação e as consequências 

associadas ao seu descumprimento, se for o caso.  

Os indicadores de desempenho deverão estabelecer um padrão operacional de 

excelência para os serviços concessionados respeitando o princípio da eficiência 

administrativa e buscando alinhar o interesse econômico do futuro operador com o 

interesse público 

Os indicadores de desempenho deverão estar preferencialmente agrupados nas 

seguintes áreas: 

a) Operação - avalia a disponibilidade e qualidade da infraestrutura e dos 

serviços, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos para os mesmos; 

b) Manutenção - avalia a manutenção nos níveis de eficiência atingidos pela 

concessionária; 

c) Conformidade – avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a 

apresentação de certificados e relatórios. 
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5.4.  Modelagem econômico-financeira (Produto 4) 

5.4.1. Estudo de viabilidade econômico-financeira  

A modelagem econômico-financeira deverá considerar estudo da viabilidade do 

projeto do ponto de vista econômico e financeiro, que incluirá demonstração dos 

resultados quantitativos estimados para o projeto e previsão de remuneração. 

Os ESTUDOS deverão ser apresentados por meio de relatório e planilha formato 

Excel, com a memória de cálculo e fórmulas devidamente registradas e abertas, 

expressar todos os valores em reais (R$), além de considerar a Norma Contábil e o 

Regime Fiscal vigentes no País. 

A análise e a projeção de receitas, custos e investimentos deverão compreender, 

quando aplicável: 

a) Premissas macroeconômicas e financeiras; 

b) Premissas fiscais e tributárias; 

c) Modelo de remuneração do futuro contratado (com prioridade àqueles que não 

impliquem desembolso pela Administração Pública Municipal); 

d) Descrição e dimensionamento das fontes de receitas (principais e 

complementares), com respectivas premissas e com base em projeção de 

cenários de demanda; 

e) Dimensionamento de custos e despesas, discriminando-os entre fixos e 

variáveis (OPEX), com base no plano de operação; 

f) Consolidação do cronograma físico-financeiro detalhado dos investimentos 

(fixos, pré-operacionais, iniciais, operacionais e reinvestimentos), por etapa, ao 

longo do tempo e por fase de implantação, caso haja, incluindo os prazos para 

obtenção das licenças de instalação e operação, se aplicável (CAPEX); 

g) Descrição da estrutura de capital (próprio e de terceiros); 

h) Descrição do tipo de dívida e dos instrumentos financeiros utilizados (ponte 

e/ou longo prazo, sênior e/ou subordinada, empréstimos bancários, utilização 

de valores mobiliários, melhorias de créditos, linhas de crédito de fomento ao 

turismo etc.), montante, prazo e condições (carência, método de amortização, 

periodicidade de pagamento, garantias, periodicidade da liberação do recurso, 

entre outros); 
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i) Premissas para projeção de capital de giro; 

j) Premissas para a recuperação do investimento por parte dos acionistas ao 

longo do prazo da concessão (distribuição de dividendos, redução de capital, 

entre outros). 

k) Valor a ser pago pela outorga, se houver; 

l) Avaliação e justificativa para o prazo de concessão adotado, considerando os 

requisitos legais, a remuneração do concessionário e o desgaste da 

infraestrutura; 

m) Avaliação e justificativa para a taxa interna de retorno (TIR) adotada; 

n) Valor do contrato. 

Além disso, deverão ser demonstrados os principais resultados esperados do 

modelo financeiro na forma dos itens abaixo: 

a) Resultado econômico – Fluxo de Caixa Descontado do Projeto e do Acionista; 

b) Taxa Interna de Retorno do Projeto e do Equity (TIR); 

c) Alavancagem financeira máxima; 

d) Índice de Cobertura dos Serviços de Dívida (ICSD) anual e médio; 

e) Produção de indicadores a exemplo de exposição máxima, custo médio 

ponderado de capital (WACC), payback, entre outros; 

f) Outras informações que julgarem necessárias. 

Todas as premissas deverão ser incorporadas e evidenciadas na elaboração de 

planilhas que serão entregues junto ao relatório e compondo os seguintes painéis: 

a) Painel de controle (sumário); 

b) Demonstração de Resultados de Exercício; 

c) Balanço Patrimonial; 

d) Demonstração de Fluxo de Caixa Direto e Indireto; 

e) Termos e condições da outorga; 

f) Investimentos e manutenções periódicas (CAPEX); 

g) Depreciações e amortizações; 

h) Termos e condições de financiamento; 

i) Receitas, detalhadas por linhas de negócios, tipos de produtos e/ou serviços 

prestados, com a respectiva quantidade e preços praticados; 

j) Custos de operação e manutenção (OPEX); 
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k) Custo médio ponderado de capital (WACC); 

l) Análises de Sensibilidade; 

m) Outras que se julgarem necessárias. 

5.4.2. Demonstração de custo e benefício do PROJETO (Value for Money) 

Deverá ser realizada a comparação qualitativa e quantitativa da execução do projeto 

no modelo PPP/Concessão sob a perspectiva de custos de implantação e operação, 

celeridade processual e administrativa, risco e ganhos de escopo/escala associados à 

separação das responsabilidades relacionadas à implantação e à operação do projeto 

caso fosse executado pelo Município por meio da contratação tradicional.  

Os ESTUDOS deverão demonstrar que a opção escolhida é mais vantajosa para o 

Município, se comparada com as demais alternativas, evidenciando quantitativamente 

e qualitativamente os benefícios e desvantagens de cada. Devem ser demonstrados 

ainda os ganhos de eficiência derivados do tipo de contratação escolhida, incluindo: 

a) Construção de um comparativo referente ao setor público que inclua os riscos 

transferíveis e reflita os benefícios ou custos líquidos do desenvolvimento do 

projeto por execução direta pela Administração Pública Municipal, a partir de 

análise de Value for Money; 

b) Possível valor de outorga pelo projeto ao Município; 

c) Possível economia gerada pelo projeto; 

d) Tributos diretos e indiretos arrecadados; 

e) Possível percentual de compartilhamento dos lucros do operador com o Poder 

Concedente; 

f) Construção de um fator de comparação entre o setor privado e o setor público; 

g) Descrição e análise de fatores qualitativos que não tenham sido quantificados 

na elaboração dos comparadores; 

h) Comparação das alternativas de modelagem jurídico-institucional, indicando 

justificadamente aquela que apresenta o melhor custo/benefício social e 

econômico. 

Os estudos de Value for Money deverão ser apresentados por meio de relatório e 

planilha formato Excel, com a memória de cálculo e fórmulas devidamente registradas 
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e abertas, expressar todos os valores em reais (R$), além de considerar a Norma 

Contábil e o Regime Fiscal vigentes no País. 

5.5. Modelagem Jurídica (Produto 5) 

Os ESTUDOS deverão apresentar modelagem jurídica que melhor se adeque aos 

preceitos do Edital e ao PROJETO, considerando todos os envolvidos, entes público e 

privado, e devendo cumprir o que segue: 

5.5.1. Relatório jurídico 

O Relatório Jurídico referente ao desenho e estruturação do modelo jurídico 

apresentado deverá apresentar: 

a) Análise jurídica institucional, legal e regulatória pertinentes ao projeto, incluindo 

aspectos regulatórios ambientais, de patrimônio histórico, de zoneamento, de 

trânsito e quaisquer outros aspectos de natureza jurídicos regulatórios 

aplicáveis; 

b) Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais da Administração 

Pública Municipais necessários e condicionantes da publicação do edital do 

projeto, indicando as ferramentas jurídicas necessárias para as soluções 

propostas e formulando suas respectivas minutas, inclusive para fins de 

alteração legislativa, caso necessária; 

c) Análise jurídica indicando expressamente a modalidade jurídica de contratação 

para o projeto e avaliação comparativa de viabilidade entre o modelo indicado 

e outros modelos alternativos (com prioridade à estruturação de contratos e 

parcerias que não impliquem desembolso pela Administração Pública 

Municipal); e 

d) Análise jurídica dos aspectos tributários do modelo de contratação e operação 

escolhido, contemplando as diretrizes regulatórias legais e infralegais, 

municipais, estaduais e federais, e outros aspectos normativos tributários que 

incidam no projeto. 

5.5.2. Avaliação de impacto e matriz de risco 

A Modelagem Jurídica referente à avaliação de impacto e risco deverá apresentar: 
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a) Descrição da matriz de riscos com a sua adequada alocação entre as partes, 

análises de consequências, estimativas de probabilidade e medidas 

mitigadoras, de modo que a alocação do risco seja assumida pela parte 

capacitada em gerenciá-lo da forma mais econômica possível; 

b) Descrição detalhada de direitos, obrigações e encargos do parceiro público 

e do parceiro privado; 

c) Descrição analítica dos mecanismos de regulação do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato; e 

d) Análise jurídica contendo estruturação de sanções e penalizações, 

mecanismos de fiscalização, mecanismos de resolução de controvérsias e 

sugestão de estrutura de garantias a serem providas pelo parceiro privado. 

5.5.3. Minutas de instrumentos jurídicos e demais documentos 

Os ESTUDOS deverão apresentar a minuta de edital de licitação do projeto e seus 

anexos, bem como minuta do contrato e seus anexos, os quais deverão conter, além 

das cláusulas obrigatórias, conforme o caso, previstas no art. 55 da Lei Federal nº 

8.666/1993, nos arts. 23 e 23-A da Lei Federal nº 8.987/1995 e no art. 5º da Lei Federal 

nº 11.079/2004, os seguintes itens:   

O Edital deve discorrer sobre o seguinte conteúdo mínimo: 

a) Das Disposições Gerais: Definições; Objeto da Licitação; Critério de 

Julgamento da Licitação; Valor Estimado do Contrato; Prazo da Concessão; 

Condições de Participação; Consórcios; Visita Técnica; Esclarecimentos, 

impugnação e alterações sobre o edital; 

b) Dos Documentos para a Licitação: Forma de apresentação das propostas e 

documentos de habilitação; Credenciamento; Proposta Comercial; 

Documentos de Habilitação; 

c) Do Processamento da Licitação: Recebimento dos Envelopes; Abertura e 

Análise do Envelope de Proposta Comerciais; Abertura e Análise do 

Envelope de Habilitação; Diligências, esclarecimentos e saneamento de 

falhas sobre informações contidas nos envelopes; recursos administrativos; 

adjudicação e homologação; 
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d) Das Disposições Atinentes ao Contrato: Condições precedentes à assinatura 

do contrato; Assinatura e publicação do contrato; Diretrizes para constituição 

da Sociedade de Propósito Específico; 

e) Das Sanções Administrativas: hipóteses de aplicação de sanção, tipos de 

sanções e procedimento de aplicação; 

O Contrato deve discorrer sobre o seguinte conteúdo mínimo: 

a) Das Disposições Gerais: Definições; Legislação Aplicável e Regime Jurídico; 

Interpretação; 

b) Do Objeto da Concessão: Delimitação do Objeto; Assunção da Concessão; 

Prazo do Contrato; Transferência da Concessão; 

c) Da SPE: Finalidade e Capital Social; Transferência do Controle e alterações 

societárias da Sociedade de Propósito Específico; 

d) Das Obrigações das Partes: Obrigações Gerais das Partes; Obrigações e 

Proibições da Concessionária; Obrigações do Poder Concedente; Direitos da 

Concessionária; Exploração de Receitas Acessórias; Prerrogativas do Poder 

Concedente; 

e) Do Valor do Contrato e da Remuneração da Concessionária: Valor do 

Contrato; Remuneração da Concessionária; Garantia de Pagamento da 

Remuneração; 

f) Da Execução Contratual: Fiscalização da Concessão;  

g) Dos Riscos: Alocação de Riscos; Riscos Exclusivos da Concessionária; 

Riscos Exclusivos do Poder Concedente; Riscos compartilhados entre as 

partes; 

h) Das Revisões Contratuais: Revisões Ordinárias; Revisões Extraordinárias; 

Equilíbrio Econômico-Financeiro; Procedimento para Recomposição do 

Econômico-Financeiro; 

i) Das Garantias e Seguros: Garantia de Execução do Contrato pela 

Concessionária; Garantia de Satisfação do Crédito do Financiador; Seguros 

Exigidos; 

j) Do Regime de Bens da Concessão: Bens Vinculados à Concessão; 

Reversão dos Bens Vinculados à Concessão; 

k) Das Sanções e Penalidades: Sanções Administrativas; Processo 

Administrativo para Aplicação de Sanções; 
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l) Da Extinção da Concessão: Casos de Extinção; Término do Prazo 

Contratual; Encampação; Caducidade; Rescisão Contratual; Anulação do 

Contrato; Falência ou Extinção da Sociedade de Propósito Específico 

m) Das Disposições Finais: Acordo completo; Cláusula Anticorrupção; 

Comunicação entre as Partes; Contagem de Prazos; Exercício de Direitos; 

Invalidade Parcial e Independência entre as cláusulas do contrato; Foro. 

O Termo de Referência do Edital deverá discorrer sobre todas as necessidades 

técnicas e operacionais associadas ao fiel cumprimento do objeto da concessão, 

abastecendo-se dos resultados dos estudos dos demais produtos. 

5.6. Relatório de Consolidação de Resultados (Produto 6) 

Deverá conter no mínimo o que segue: 

a) Análise e justificativa dos benefícios da implantação da(s) iniciativa(s) 

sugerida(s) e seus impactos para a Administração Pública Municipal; 

b) Síntese do diagnóstico e indicação das áreas a serem utilizadas pelo futuro 

contratado; 

c) Síntese das licenças, alvarás e autorizações necessárias para consecução do 

projeto; 

d) Síntese do projeto de arquitetura e engenharia; 

e) Síntese da modelagem operacional; 

f) Síntese da modelagem econômico-financeira; 

g) Síntese da modelagem jurídica; 

h) Síntese dos valores para ressarcimento dos ESTUDOS; 

i) Apresentação (PPT, PPTX ou similares), contendo a avaliação de cada uma das 

modalidades e cenários analisados, com a recomendação daquele mais 

indicado para a Administração. 

j) Outros pontos que a PESSOA AUTORIZADA julgar relevantes para 

entendimento dos ESTUDOS. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em todas as páginas dos documentos digitalizados deverão constar a rubrica do 

responsável pelo PRODUTO. O material também deverá ser disponibilizado em formato 

aberto que permita edição, como “doc” ou similar.  
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Mapas e plantas deverão ser devidamente georreferenciados e apresentados em 

formato editável: “dgn”, “dwg”, “shapefile”, “kml” ou similar.  

Quadros e tabelas deverão conter a fonte dos dados apresentados. As tabelas e 

planilhas numéricas deverão também ser apresentadas em formato “xls” ou similar, com 

a memória de cálculo devidamente registrada. 

As PESSOAS AUTORIZADAS deverão preservar todos os documentos originais 

apresentados até o término do PMI.  

Os ESTUDOS deverão ser protocolados em uma via física e uma digital na sede da 

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças (SMGF), no endereço indicado no 

preâmbulo do Edital. 


