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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A metodologia disposta neste anexo tem por objetivo avaliar e selecionar os 

ESTUDOS recebidos pelo Município de Caxias do Sul no âmbito deste Edital de 

PMI. 

2. RESSARCIMENTO  

2.1. Os ESTUDOS serão ressarcidos de acordo com a proporção de aproveitamento 

de cada PRODUTO, conforme proporções dispostas na Tabela I - Percentual de 

Ressarcimento Máximo de cada Produto deste anexo e os limites máximos 

estabelecidos no item 11.4. do Edital. 

3. METODOLOGIA DE SELEÇÃO 

3.1. Os ESTUDOS serão avaliados de maneira qualitativa e devem atender o 

detalhamento de escopo presente no item 5 do Anexo I - Termo de Referência e 

demais premissas previstas no EDITAL. A avaliação e a seleção dos ESTUDOS 

considerarão os seguintes parâmetros gerais listados abaixo: 

a) Aderência às diretrizes e premissas definidas no Termo de Referência; 

b) Consistência e a coerência das informações que subsidiaram a elaboração dos 

ESTUDOS;  

c) Grau de aprofundamento e detalhamento das informações; 

d) Adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos 

científicos pertinentes e utilização de equipamentos e processos recomendados 

pela melhor tecnologia aplicada ao setor; 

e) Compatibilidade com a legislação aplicável ao setor e com as normas técnicas 

emitidas pelos órgãos e pelas entidades competentes; 

f) Demonstração comparativa de custo e benefício da proposta do PROJETO em 

relação a opções funcionalmente equivalentes (VfM); 

g) Impacto do PROJETO no desenvolvimento socioeconômico da cidade; 

h) A proposta que melhor atender o interesse público; 

i) A proposta que, preferencialmente, não preveja contrapartida ou aporte por parte 
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do poder público. 

3.2. A aplicação das notas aos subitens da Tabela 1 se dará de forma justificada, 

aplicando um uma escala de 0% (zero) a 100% (cem) conforme o percentual de 

aproveitamento dos materiais apresentados, como segue: 

I. NÃO ATENDEU – (NA / 0%) – Caso o subproduto não atenda em nada ao 

escopo detalhado no Anexo I - Termo de Referência ou que nenhuma de suas 

informações forem utilizadas; 

II. 25% - caso o subproduto apresente pouca informação que atenda escopo 

detalhado no Anexo I - Termo de Referência, ou que apenas uma pequena 

parte de suas informações tenham condições de serem utilizadas; 

III. 50% – caso o subproduto atenda parcialmente o escopo detalhado no Anexo 

I - Termo de Referência, e que suas informações tenham condições de serem 

utilizadas, mas que mostre necessidade de esclarecimentos ou 

complementações;  

IV. 75% - caso o subproduto atenda escopo detalhado no Anexo I - Termo de 

Referência, e que suas informações tenham condições de serem utilizadas, 

mas que mostre necessidade de esclarecimentos ou complementações; 

V. 100% - caso o subproduto atenda escopo detalhado no Anexo I - Termo de 

Referência, e que suas informações tenham condições de serem utilizadas 

sem a necessidade de esclarecimentos ou complementações. 

3.3. A nota de pontuação de cada Item será o resultado do somatório do Percentual 

de Aproveitamento de cada um dos subitens (PAsub ) multiplicados pelos respectivos 

Percentuais de Participação (PPsub), conforme Tabela I, dividido pelo Somatório dos 

Pesos dos subitens(SPsub), segundo fórmula abaixo:  

Pontuação = ((PAsub1 * PPSub1) + (PAsub2 * PPSub2))… + (PAsubx * PPSubx)) / SPsub 

3.4. A nota de pontuação de cada Produto será atribuída pelo somatório do 

Percentual de Aproveitamento de cada dos respectivos itens (PAItem) multiplicados 

pelas respectivas Percentuais de Participações (PPItem), conforme Tabela I, dividido 

pelo somatório dos respectivos pesos dos itens (SPItem), segundo fórmula abaixo:  
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Ressarcimento do Item = (PAItem1 * PPitem1) + (PAItem2 * PPitem2))… + (PAItemx * PPitem)) / 

SPItem 

3.5. O ressarcimento máximo dos ESTUDOS será atribuído pelo somatório do 

Percentual de Aproveitamento de cada dos Produtos (PAProd) multiplicados pelos 

respectivos Percentuais de Participação (PPProd), conforme Tabela I, multiplicado 

pelo valor máximo de ressarcimento (RMáx) previsto no item 11.4 do Edital, segundo 

a seguinte fórmula:  

Ressarcimento dos ESTUDOS = ((PAProd1 * PPProd1) + (PAProd2 * PPProd2))… + (PAProdx * 

RProdx))* RMáx 
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Tabela I – Participação e percentual de ressarcimento máximo de cada Produto, 

Item e Subitem 

Produto 
Participação 

(%) 

Percentual de 
Aproveitamento 

(0%- 100%) 

Justificativa 
Técnica 

PRODUTO 1: Estudos preliminares 10,00% 100,00%   

  Estudos de Benchmark 0,50% 100,00%   

   

Exemplos de projetos similares, principais soluções 
adotadas, o tempo médio de evolução das iniciativas, 
taxa de absorção até a conclusão da transação, além 
de sua forma de financiabilidade e avaliação da 
aplicabilidade no caso a MAESA. 

0,50% 100,00% 

  

  Estudo de Demanda e Necessidades 9,50% 100,00%   

   
Levantamento de informações de mercado junto aos 
principais players dos setores comercial, imobiliário, de 
eventos, de entretenimento, cultura e outros; 

1,00% 100,00% 

  

   

Avaliação comercial para instalação de 
equipamento(s)cultural(is) e comerciais, com intuito de 
identificar a oferta efetiva e potencial de eventos 
artísticos/culturais, esportivos, corporativos e 
comerciais. 

2,50% 100,00% 

  

   

Análise quantitativa e qualitativa do público vinculado 
ao PROJETO, incluindo perfil e características de cada 
nicho e atividade proposta (perfil socioeconômico, 
interesses, comportamentos, motivações) 

2,75% 100,00% 

  

   

Considerar os equipamentos existentes e as atividades 
previstas no Anexo VII e VIII, bem como elencar novas 
possibilidades de negócio e atividades a serem 
exploradas 

1,75% 100,00% 

  

   

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 

1,50% 100,00% 

  

PRODUTO 2: Estudos de Arquitetura e Engenharia 35,00% 100,00%   

  Anteprojetos de Engenharia e Arquitetura 29,75% 100,00%   

   Identificação e mapeamento de áreas de implantação 
do projeto;  

1,00% 100,00% 
  

   Descrição das instalações e situação patrimonial dos 
equipamentos existentes que constituirão o PROJETO 

1,50% 100,00% 

  

   Síntese da situação da infraestrutura física existente 
na área 

2,00% 100,00% 
  

   

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 

16,00% 100,00% 
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   Memorial descritivo 1,50% 100,00%   

   

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 8.987/95 e 11.079/2004, no que 
couber 

4,50% 100,00% 

  

   

Parecer Técnico ambiental da área de influência do 
PROJETO, identificação de eventual contaminação do 
solo, das características dessas áreas contaminadas e 
dos impactos por ela causados 

2,00% 100,00% 

  

   

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 

1,00% 100,00% 

  

   Apresentação de ART/RRT (projetos e orçamento, 
entre outros) 

0,25% 100,00% 
  

  Orçamento e Cronograma físico-financeiro 5,25% 100,00%   

   Cronograma físico-financeiro das obras 0,25% 100,00%   

   

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). 

1,50% 100,00% 

  

   

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 

2,00% 100,00% 

  

   
Cenário de Pré-viabilidade, considerando a ocupação 
prevista no Anexo VIII, e outros que entender 
adequado contendo os itens previstos no edital 

1,50% 100,00% 

  

PRODUTO 3: Modelagem Operacional 9,00% 100,00%   

  Relatório de Operação e Manutenção 7,50% 100,00%   

   
Plano de Trabalho para instalação, operação e 
manutenção do espaço e das estruturas a serem 
implantadas 

0,50% 100,00% 

  

   
Apontar, dentre as áreas e blocos que compõe o 
complexo, sua proposição para uso e instalação de 
negócios e atividades 

0,25% 100,00% 

  

   Obrigações e responsabilidades do futuro contratado 0,50% 100,00% 
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   Descrição de todos os serviços a serem prestados 0,50% 100,00%   

   Apontamento das licenças, alvarás e autorizações 
necessárias 

0,25% 100,00% 
  

   
Diretrizes e previsão de cronograma para o 
licenciamento ambiental do empreendimento, quando 
aplicável 

0,25% 100,00% 

  

   

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 

2,00% 100,00% 

  

   
Projeção dos investimentos, com cronograma físico-
financeiro e de desembolso, indicando a natureza dos 
itens de investimento 

0,75% 100,00% 

  

   Projeção detalhada das receitas do negócio durante 
todo o período do futuro contrato 

1,75% 100,00% 
  

   

Plano de Manutenção inclui as metodologias de 
execução, demandas por equipamentos e estruturas 
físicas necessárias, bem como mão de obra para 
adequado cumprimento das diretrizes estabelecidas 

0,75% 100,00% 

  

  Sistema de Mensuração de Desempenho 1,50% 100,00%   

   

Proposta de sistema de mensuração de desempenho 
com 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, preferencialmente agrupados nas 
áreas operação, manutenção e conformidade. 

1,50% 100,00% 

  

PRODUTO 4: Modelagem Econômico-Financeira 20,00% 100,00%   

  Relatório Econômico-Financeiro 13,00% 100,00%   

   Resultado econômico – Fluxo de Caixa Descontado, 
do Projeto e do Acionista 

3,00% 100,00% 
  

   
Demonstração de Resultados de Exercício; Balanço 
Patrimonial; Demonstração de Fluxo de Caixa Direto e 
Indireto 

3,00% 100,00% 

  

   
Produção de indicadores a exemplo de exposição 
máxima (ICSD), (WACC), payback, VPL, TIR, entre 
outros; 

0,50% 100,00% 

  

   Premissas macroeconômicas e financeiras,fiscais e 
tributárias 

0,50% 100,00% 
  

   Análises de Sensibilidade 1,25% 100,00%   

   Planilhas contendo análise e a projeção de receitas, 
custos e investimentos 

1,00% 100,00% 
  

   Descrição e dimensionamento das fontes de receitas, 
CAPEX e OPEX 

2,00% 100,00% 
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   Estrutura de capital, Capital de giro, Valor de outorga, 
Prazo, modelo de remuneração 

1,75% 100,00% 
  

  Relatório Value for Money 7,00% 100,00%   

   

Relatório e Planilha 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 

3,00% 100,00% 

  

   

Possível economia gerada pelo projeto; Tributos 
diretos e indiretos arrecadados; possível percentual de 
participação da Administração Pública Municipal nas 
receitas do operador; etc 

1,00% 100,00% 

  

   

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 

2,00% 100,00% 

  

   

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 

1,00% 100,00% 

  

PRODUTO 5: Modelagem Jurídica 25,00% 100,00%   

  Relatório Jurídico 13,25% 100,00%   

   Análise jurídica institucional, legal e regulatória 
pertinentes ao projeto 

5,00% 100,00% 
  

   

Análise dos fatores jurídicos, técnicos e 
procedimentais da Administração Pública Municipais 
(respectivas minutas, inclusive para fins de alteração 
legislativa) 

2,75% 100,00% 

  

   

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 

2,75% 100,00% 

  

   Análise jurídica dos aspectos tributários do modelo de 
contratação e operação escolhido 

2,75% 100,00% 
  

  Avaliação de impacto e matriz de risco 3,00% 100,00%   

   
Descrição da matriz de riscos com a sua adequada 
alocação entre as partes, análises de consequências, 
estimativas de probabilidade e medidas mitigadoras 

0,75% 100,00% 

  

   Descrição detalhada de direitos, obrigações e 
encargos do parceiro público e do parceiro privado 

0,75% 100,00% 
  

   Descrição analítica dos mecanismos de regulação do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

0,75% 100,00% 
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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 

0,75% 100,00% 

  

  Minutas de instrumentos jurídicos e demais documentos 8,75% 100,00%   

   Edital 1,75% 100,00%   

   Contrato 3,50% 100,00%   

   Termo de Referência e Anexos 3,50% 100,00%   

PRODUTO 6: Consolidação de Resultados 1,00% 100,00%   

    
Análise e justificativa dos benefícios da implantação 
da(s) iniciativa(s) sugerida(s) e seus impactos para a 
Administração Pública Municipal. 

0,10% 100,00% 

  

   Diagnóstico e indicação das áreas a serem utilizadas 
pelo futuro contratado. 

0,10% 100,00% 
  

   Síntese da licenças, alvarás e autorização para 
consecução do projeto. 

0,10% 100,00% 
  

   Síntese da modelagem operacional. 0,10% 100,00%   

   
Síntese do projeto de arquitetura e engenharia. 0,10% 100,00%   

   
Síntese da modelagem econômico-financeira. 0,10% 100,00% 

  

   
Síntese da modelagem jurídica. 0,10% 100,00%   

   

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. 

0,20% 100,00% 

  

   

Síntese dos valores para ressarcimento dos 
ESTUDOS. 

0,10% 100,00% 
  

Total   100% 100,00%   

 
 


