SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGOV/MS
ESCRITÓRIO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS – EPE/SEGOV
RELATÓRIO DE ANÁLISE
REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO – PMI N. 01/2021
Trata-se do exame, pelo Grupo Técnico – GT designado pela Deliberação nº 26, de 22 de
abril de 2021 do CGPPP, do Requerimento de Autorização e respectivos documentos
anexos no âmbito do PMI n. 01/2021, que tem por objetivo a elaboração e apresentação de
estudos técnicos que poderão ser utilizados para a estruturação do projeto destinado à
implantação, manutenção e operação de centrais de energia elétrica fotovoltaica, com
gestão de serviços de compensação de créditos, para atender a demanda energética das
estruturas físicas da Administração Pública Estadual, por meio de Parceria Público-Privada.
O Edital de Chamamento estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua
publicação, para apresentação do Requerimento de Autorização acompanhado dos
documentos dispostos no subitem 6.3. No prazo estabelecido foram apresentados
requerimentos pelas interessadas: (i) Garin Infraestrutura Assessoria e Participaçõs Ltda,
representante do grupo formado pelas empresas Moysés & Pires Sociedade de Advogados
e Instituto Nacional de Energia Limpa – INEL, doravante denominado GARIN; (ii) Integra
Projetos e Consultoria Ltda, representante do grupo formado pelas empresas Amaral, Paes
de Andrade e Figueirêdo Advogados e Atta Energias Ltda, doravante denominado
INTEGRA; (iii) e Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, doravante denominado
IPGC.
A seguir, apresentamos tabelas de análise dos documentos relativos à Regra de
Participação e ao Requerimento de Autorização, com a composição das notas relativas à
Capacidade Técnica, ao Plano de Trabalho e a Nota Final atribuída a cada interessado:
Tabela 1. Documentos relativos à Regra de Participação de acordo com o item 6 do Edital.

6.3
I. Docs

6.3
II.
Capacidade
Técnica

6.3
III. Plano de
Trabalho
6.3
IV, V, VI e
VII

Documento
Requerimento de
Autorização
CNPJ

GARIN

ÍNTEGRA

IPGC

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

Contrato Social
Registo em Conselho de
Classe
Atestados – Projetos de
Engenharia
Atestados - Estudos
Econômico-Financeiros
Atestados - Estudos
Jurídicos
Atestados - Estudos
Ambientais

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

Plano de Trabalho

ATENDE

ATENDE

ATENDE

Procurações

ATENDE

ATENDE

ATENDE

Anexo III - Direitos Autorais

ATENDE

ATENDE

ATENDE

Anexo IV – Veracidade
Anexo V - Termo de
Renúncia

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE

ATENDE
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Tabela 2. GARIN – Avaliação da capacidade técnica relativa ao item 7.1.2 do Edital.
Experiência

Objeto

Projeto e Instalação de Sistema Gerador Fotovoltaico
Projeto e Instalação de Sistema Gerador Fotovoltaico
Estudos de
Engenharia

Instalação do sistema gerador fotovoltaico
Projeto do Sistema Gerador Fotovoltaico
Projeto e Instalação de Sistema Gerador Fotovoltaico

Estudos
EconômicoFinanceiros

Modelagem
Jurídica

Assessoria Jurídica na elaboração e atualização de
parecer com a apresentação de matriz de riscos e
elaboração de modelo financeiro e análise de cenários e
sensibilidades de Parceria Público-Privada para
implantação, operação e manutenção de usina solar.
Assessoria Jurídica na elaboração e atualização de
parecer com a apresentação de matriz de riscos
relacionada à licitação da Parceria Público-Privada
Miniusinas do Estado do Piauí
Contratação de parceria público privada, na modalidade
de concessão administrativa, para implantação, gestão,
operação e manutenção de geração de energia distribuída
e para implantação, gestão, operação e manutenção de
projetos de eficiência energética em 433 unidades escolas
e creches da rede municipal de Fortaleza.
Contratação de parceria público-privada na modalidade
concessão administrativa para a implantação, operação e
manutenção de centrais para geração distribuída de
energia solar fotovoltaica destinadas ao suprimento da
demanda energética de unidades consumidoras
vinculadas à secretaria municipal da saúde de São Paulo,
com gestão de serviços de compensação de créditos de
energia elétrica.
Assessoria jurídica em projetos de Parceria PúblicoPrivada tendo por objeto a construção, manutenção e
operação de Usina Solar Fotovoltaica
Assessoramento jurídico, compreendendo a elaboração
dos estudos jurídicos, elaboração de edital, contrato e

Contratante

Potência
(MW)

2018

Período

Critério / Nota
Nota

Aderência

Contemporaniedade

Abrangência

0,050

10

10

3

7,67

2016 - 2017

0,231

10

9

3

7,33

2019

0,100

10

10

3

7,67

2017

0,040

10

9

3

7,33

2017

0,026

10

9

3

7,33

Goianésia - Goiás

2020

3,000

10

10

8

9,33

SUPARC - Governo do
Estado do Piauí

2020

40,000

10

10

8

9,33

CLFOR - Secretaria
Municipal de Educação
do município de
Fortaleza

2020

7,500

10

10

8

9,33

São Paulo - Estado de
São Paulo

2021

4,600

10

10

8

9,33

Quixeramobim - Estado
do Ceará

2019 - 2020

3,500

10

10

8

9,33

Rodovia Estadual
Rodoanel da Região

2020 - 2021

-

5

10

9

8,00

Sérgio Setsuo Sato
Sarana Praia Hotel e
Turismo Ltda EPP
União Hospitalar São
Francisco
Posto Rodovia Ltda
Lavanderia Suprema
Ltda Me
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Experiência

Estudos
Ambientais

Objeto

anexos, da Parceria Público Privada, na modalidade
concessão patrocinada
Elaboração de estudos técnicos destinados a adequação
de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e
conservação da Rodovia MS-306.
Assessoria Jurídica na elaboração e atualização de
parecer com a apresentação de matriz de riscos e
elaboração de modelo financeiro e análise de cenários e
sensibilidades de Parceria Público-Privada para
implantação, operação e manutenção de usina solar.
Assessoria Jurídica na elaboração e atualização de
parecer com a apresentação de matriz de riscos
relacionada à licitação da Parceria Público-Privada
Miniusinas do Estado do Piauí
Assessoria jurídica em projetos de Parceria PúblicoPrivada tendo por objeto a construção, manutenção e
operação de Usina Solar Fotovoltaica
Desenvolvimento de estudos ambientais, caracterização
do empreendimento, realização de diagnóstico ambiental,
elaboração de inventário florestal, bem como elaboração
de processo junto aos órgãos federal e estadual para
regularização de licença ambiental referente ao
desenvolvimento e implantação de usinas de geração de
energia fotovoltaica para geração distribuída.
Desenvolvimento de estudos ambientais, caracterização
do empreendimento, realização de diagnóstico ambiental,
elaboração de inventário florestal, bem como elaboração
de processo junto aos órgãos federal e estadual para
regularização de licença ambiental referente ao
desenvolvimento e implantação de usinas de geração de
energia fotovoltaica para geração distribuída.

Potência
(MW)

2017 - 2019

Município de Goianésia
- Estado de Goiás

Contratante

Período

Critério / Nota
Nota

Aderência

Contemporaniedade

Abrangência

-

5

10

10

8,33

2020

3,000

10

10

7

9,00

SUPARC - Governo do
Estado do Piauí

2020

40,000

10

10

7

9,00

Município de
Quixeramobim - Estado
do Ceará

2019 - 2020

3,500

10

10

7

9,00

Lavras - Minas Gerais

2021

-

10

10

10

10,00

São Gotardo - Minas
Gerais

2021

-

10

10

10

10,00

Metropolitana de Belo
Horizonte
Governo de Mato
Grosso do Sul - PMI
MS-306
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Tabela 3. ÍNTEGRA – Avaliação da capacidade técnica relativa ao item 7.1.2 do Edital.
Experiência

Estudos de
Engenharia

Estudos
EconômicoFinanceiros

Objeto

Elaboração do projeto e execução da montagem de uma
usina de geração fotovoltaica "on-grid"
Estruturação de contrato ou parceria com a iniciativa
privada, que envolvam a administração, manutenção,
conservação, exploração comercial e requalificação de 26
terminais de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo
Urbano de Passageiros e seus empreendimentos
associados e, posteriormente, acrescentado 44 estações
de Bus Rapid Ransit - BRT.
Serviços de engenharia para consultoria especializada no
suporte técnica para a elaboração dos documentos
necessários para a contratação de energia elétrica
renovável para o suprimento das unidades de consumo da
administração direta do Governo do Estado do Ceará, de
acordo com as políticas apresentadas no Decreto
nº33.264.
Estruturação de contrato ou parceria com a iniciativa
privada, que envolvam a administração, manutenção,
conservação, exploração comercial e requalificação de 26
terminais de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo
Urbano de Passageiros e seus empreendimentos
associados e, posteriormente, acrescentado 44 estações
de Bus Rapid Ransit - BRT.
Prestação de serviços profissionais relacionados à
modelagem
econômico-financeiro,
coordenação,
supervisão e gerenciamento do projeto referente aos
serviços referente ao Edital nº 4035/2018 - Chamamento
Público nº014/2018/CPL/2018 - Procedimento de
Manifestação de Interesse - PMI da Prefeitura Municipal
de Fortaleza (PMF), com a finalidade de elaboração de
estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e
jurídica para o desenvolvimento de projeto de participação
da inciativa privada para eficientização, implantação,
gestão, operação e manutenção de geração de energia
distribuída para demanda energética dos prédios das
escolas e creches do município de Fortaleza/CE.

Contratante

Período

Potência
(MW)

Critério / Nota
Nota

Aderência

Contemporaniedade

Abrangência

PANMIRIM Produtos de
Padaria Ltda

2019 - 2020

0,110

10

10

9

9,67

Estado de Pernambuco

2019

-

5

10

0

5,00

CONCREMAT
Engenharia e Tecnologia

2020

17,180

10

10

10

10,00

Estado de Pernambuco

2019

-

5

10

10

8,33

2018 - 2019

10,110

10

10

10

10,00

SOU ENERGY SOLAR
Importação e Exportação
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Experiência

Modelagem
Jurídica

Objeto

Prestação de serviços profissionais relacionados à
modelagem
econômico-financeiro,
coordenação,
supervisão e gerenciamento do projeto referente aos
serviços referente ao Edital nº 4283/2018 - Chamamento
Público nº022/2018/CPL - Procedimento de Manifestação
de Interesse - PMI da Prefeitura Municipal de Fortaleza
(PMF), com a finalidade de elaboração de estudos de
modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para
o desenvolvimento de projeto de participação da inciativa
privada para eficientização, implantação, gestão,
operação e manutenção de geração de energia distribuída
para demanda energética das Unidades de Saúde do
município de Fortaleza/CE.
Prestação de serviços profissionais relacionados à
modelagem
econômico-financeiro,
coordenação,
supervisão e gerenciamento do projeto referente aos
serviços referente ao Edital nº 4658 - Chamamento
Público nº016/2019/CPL - Procedimento de Manifestação
de Interesse - PMI da Prefeitura Municipal de Fortaleza
(PMF), com a finalidade de elaboração de estudos de
modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para
o desenvolvimento de projeto de participação da inciativa
privada para efIcientização, implantação, gestão,
operação e manutenção de geração de energia distribuída
para demanda energética de prédios e equipamentos
públicos do município de Fortaleza/CE.
Serviços de engenharia para consultoria especializada no
suporte técnica para a elaboração dos documentos
necessários para a contratação de energia elétrica
renovável para o suprimento das unidades de consumo da
administração direta do Governo do Estado do Ceará, de
acordo com as políticas apresentadas no Decreto
nº33.264.
Estruturação de contrato ou parceria com a iniciativa
privada, que envolvam a administração, manutenção,
conservação, exploração comercial e requalificação de 26
terminais de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo
Urbano de Passageiros e seus empreendimentos

Contratante

Período

Potência
(MW)

Critério / Nota
Nota

Aderência

Contemporaniedade

Abrangência

SOU ENERGY SOLAR
Importação e Exportação

2019

18,150

10

10

10

10,00

SOU ENERGY SOLAR
Importação e Exportação

2019 - 2020

10,680

10

10

10

10,00

CONCREMAT
Engenharia e Tecnologia

2020

17,180

10

10

10

10,00

Estado de Pernambuco

2019

-

5

10

3

6,00
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Experiência

Estudos
Ambientais

Objeto

associados e, posteriormente, acrescentado 44 estações
de Bus Rapid Ransit - BRT.
Assessoria Jurídica para estruturação de projeto de
desestatização de ativos imobiliários públicos, mais
especificamente para a concessão do imóvel designado
"FORTEDE NOSSA SENHORA DOS RÉMEDIOS"
Assessoria Jurídica, com elaboração de parecer, para
estruturação de projeto de concessão de serviços públicos
de destinação final adequada de Resíduos Sólidos
Urbanos - RSU no território do Arquipélago de Fernando
de Noronha
Realização de Estudos para reestruturação, ampliação,
manutenção, modernização e operação do Sistema de
Iluminação Pública do Município de Nova Mutum-MT,
contendo análise de viabilidade técnica, econômicofinanceira e jurídica da realização de Parceria PúblicoPrivada na área da Iluminação Pública no Município"
Projeto de PPP para a delegação da gestão e
gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos produzidos
nos limites dos municípios integrantes do Consórcio
Público Regional de Saneamento Básico do Vale do
Assu/RN.
Serviços de Supervisão e Assistência Técnica para os
Parques Eólicos JAU (Jericó, Aroeiro, Umbuzeiro),
localizado no Estado do Rio Grande do Norte.
Serviços de Supervisão e Assistência Técnica para os
Parques Eólicos AVENTURA I, localizado no Estado do
Rio Grande do Norte.

Contratante

Período

Potência
(MW)

Critério / Nota
Nota

Aderência

Contemporaniedade

Abrangência

Autarquia Territorial
Distrito Estadual
Fernando de Noronha ATDEFN

2021

-

5

10

7

7,33

Autarquia Territorial
Distrito Estadual
Fernando de Noronha ATDEFN

2021

-

5

10

6

7,00

EICOMNOR Engenharia

2017

-

5

9

9

7,67

EICOMNOR Engenharia

2015

-

5

9

9

7,67

Central Eólica de Jaú

2016 - 2018

98,700

5

10

5

6,67

Central Eólica Aventura I

2017 - 2018

28,200

5

10

5

6,67
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Tabela 4. IPGC – Avaliação da capacidade técnica relativa ao item 7.1.2 do Edital.
Experiência

Estudos de
Engenharia

Objeto

Contratante

Período

Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre os municípios de Almeirim e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura Municipal de
2019 - 2020
Almeirim (PA)
seguinte projeto: Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o estado do Piauí e o instituto de planejamento e
Governo do Piauí
gestão de cidades, com o objetivo de desenvolver uma
2018 -2019
PPP através da estruturação do seguinte projeto:
Concessão do Parque Zoobotânico de Teresina.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o município de Rio Acima e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do
Prefeitura de Rio
2020
Acima (MG)
seguinte projeto:
Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o município de Prudente de Morais e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura de Prudente
2020
de Morais (MG)
seguinte projeto:
Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o município de Santana do Paraíso e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura de Santana
2020
do Paraíso (MG)
seguinte projeto:
Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.

Potência
(MW)

Critério/Nota
Nota

Aderência

Contemporaniedade

Abrangência

-

10

10

7

9,00

-

5

10

0

5,00

-

10

10

7

9,00

-

10

10

7

9,00

-

10

10

7

9,00
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Experiência

Econômicofinanceiro

Objeto

Contratante

Período

Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre os municípios de Almeirim e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura Municipal de
2019 - 2020
Almeirim (PA)
seguinte projeto: Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o estado do Piauí e o instituto de planejamento e
Governo do Piauí
gestão de cidades, com o objetivo de desenvolver uma
2018 -2019
PPP através da estruturação do seguinte projeto:
Concessão do Parque Zoobotânico de Teresina.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o município de Rio Acima e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do
Prefeitura de Rio
2020
Acima (MG)
seguinte projeto: Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o município de Prudente de Morais e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura de Prudente
2020
de Morais (MG)
seguinte projeto: Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o município de Santana do Paraíso e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura de Santana
2020
do Paraíso (MG)
seguinte projeto: Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.

Potência
(MW)

Critério/Nota
Nota

Aderência

Contemporaniedade

Abrangência

-

10

10

10

10,00

-

5

10

10

8,33

-

10

10

10

10,00

-

10

10

10

10,00

-

10

10

10

10,00
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Experiência

Modelagem
Jurídica

Objeto

Contratante

Período

Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre os municípios de Almeirim e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura Municipal de
2019 - 2020
Almeirim (PA)
seguinte projeto: Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o estado do Piauí e o instituto de planejamento e
Governo do Piauí
gestão de cidades, com o objetivo de desenvolver uma
2018 -2019
PPP através da estruturação do seguinte projeto:
Concessão do Parque Zoobotânico de Teresina.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o município de Rio Acima e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do
Prefeitura de Rio
2020
Acima (MG)
seguinte projeto: Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o município de Prudente de Morais e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura de Prudente
2020
de Morais (MG)
seguinte projeto: Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o município de Santana do Paraíso e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura de Santana
2020
do Paraíso (MG)
seguinte projeto:
Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.

Potência
(MW)

Critério/Nota
Nota

Aderência

Contemporaniedade

Abrangência

-

10

10

8

9,33

-

5

10

8

7,67

-

10

10

8

9,33

-

10

10

8

9,33

-

10

10

8

9,33
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Experiência

Estudos
Ambientais

Objeto

Contratante

Período

Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre os municípios de Almeirim e o instituto de
planejamento e gestão de cidades, com o objetivo de
desenvolver uma PPP através da estruturação do Prefeitura Municipal de
2019 - 2020
Almeirim (PA)
seguinte projeto: Smart City, que se refere a
eficientização integral da iluminação pública (LED) e
infraestrutura de telecomunicação, e instalação,
operação e manutenção de usinas solares fotovoltaicas.
Estabelecer mútua cooperação técnica, não exclusiva,
entre o estado do Piauí e o instituto de planejamento e
Governo do Piauí
gestão de cidades, com o objetivo de desenvolver uma
2018 -2019
PPP através da estruturação do seguinte projeto:
Concessão do Parque Zoobotânico de Teresina.

Potência
(MW)

Critério/Nota
Nota

Aderência

Contemporaniedade

Abrangência

-

10

10

8

9,33

-

10

10

8

9,33
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Tabela 5. Somatório das notas das experiências.

Estudo

Estudos de Engenharia

Estudos Econômico-Financeiros

Modelagem Jurídica

Estudos Ambientais
Total

Notas das Experiências
GARIN

ÍNTEGRA

IPGC

7,67

9,67

9,00

7,33

5,00

5,00

7,67

10,00

9,00

7,33

-

9,00

7,33

-

9,00

9,33

8,33

10,00

9,33

10,00

8,33

9,33

10,00

10,00

9,33

10,00

10,00

9,33

10,00

10,00

8,00

6,00

9,33

8,33

7,33

7,67

9,00

7,00

9,33

9,00

7,67

9,33

9,00

7,67

9,33

10,00

6,67

9,33

10,00

6,67

9,33

147,31

122,01

152,98

Tabela 6. Resultado das notas de capacidade técnica segundo o item 7.1.3 do Edital.

Capacidade Técnica

GARIN

ÍNTEGRA

IPGC

Somatório das Experiências

147,31

122,01

152,98

Assim, conforme item 7.1.3 do Edital, a nota de capacidade técnica será apurada por meio da seguinte
fórmula:

NOTA DA CAPACIDADE
TÉCNICA

8,67

7,18

8,99
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Tabela 7. Avaliação do Plano de Trabalho segundo o item 7.2 do Edital.

Aspectos

Considerações
GARIN

ÍNTEGRA

IPGC

i. Detalhamento do
objeto dos ESTUDOS
TÉCNICOS
considerando o escopo
deﬁnido no Anexo I Termo de Referência

Foram
detalhados
de
maneira satisfatória todos
os
estudos
técnicos
solicitados no Termo de
Referência. Não foi citada a
elaboração do Caderno 1 Resumo Executivo.

Foram
detalhados
de
maneira satisfatória todos
os técnicos solicitados no
Termo de Referência.

ii. Exposição
fundamentada
demonstrando o
conhecimento do objeto
dos ESTUDOS
TÉCNICOS abrangendo
modelagem técnica,
econômico-financeira,
operacional, jurídicoinstitucional e indicação
de soluções inovadoras
iii. Cronograma físico das
atividades a serem
desenvolvidas indicando
as datas de início e de
conclusão de cada etapa
e especiﬁcando produtos
intermediários, quando
houver, bem como a
data ﬁnal para a entrega
dos ESTUDOS
TÉCNICOS
iv. Metodologia de
execução das atividades
para elaboração dos
ESTUDOS TÉCNICOS

A interessada demonstrou
aprofundado conhecimento
do objeto, em todas as
áreas,
abordando
os
principais
desafios
do
projeto e a comparação
com a projetos similares
estruturados
pela
INTERESSADA. Não foram
indicadas
soluções
inovadoras.

A apresentação do objeto
no contexto dos Estudos
Técnicos
demonstrou
satisfatoriamente
o
conhecimento
da
interessada acerca das
atividades
a
serem
realizadas e dos produtos
que deverão ser entregues.

Não foram mencionadas a
elaboração do Caderno 1 Resumo Executivo e de
estudo de demanda e
potencial energético na
modelagem técnica. Foi
mencionada a elaboração
de EVTEA, porém com
detalhamento incompleto
do objeto.
A interessada apresentou
breve
explanação
demonstrando
razoavelmente
o
conhecimento
sobre
o
objeto
dos
Estudos
Técnicos.

O
cronograma
físico
apresentado expõe de
forma clara e detalhada as
atividades
a
serem
desenvolvidas
na
elaboração dos estudos e
está aderente ao prazo de
90 dias estabelecido no
Edital.

O
cronograma
físico
apresentado expõe de
forma clara e detalhada as
atividades
a
serem
desenvolvidas
na
elaboração dos estudos e
está aderente ao prazo de
90 dias estabelecido no
Edital.

Foi indicado o prazo para
realização dos Estudos
Técnicos, porém não foi
apresentado cronograma
físico
demonstrando
o
detalhamento
das
atividades e as datas de
início e de conclusão das
etapas.

A metodologia apresentada
contempla
de
forma
detalhada
todos
os
aspectos
técnicos
solicitados, apresentando
ainda alternativas para o
caso de escolha do terreno
por parte do Governo.
Foi apresentada a relação
da equipe técnica vinculada
a elaboração dos estudos,
acompanhada de seus
respectivos
currículos
demonstrando, além da
formação acadêmica, larga
experiência profissional.

O modo de execução das
atividades foi demonstrado
no
decorrer
da
apresentação
dos
Cadernos abrangendo o
conteúdo solicitado no
Termo de Referência.

Metodologia de execução
das
atividades
foi
apresentada
de
forma
sucinta destacando as
principais atividades por
área.

Foi apresentada a relação
da equipe técnica dos
profissionais envolvidos na
elaboração dos estudos,
acompanhada de seus
respectivos
currículos,
demonstrando, além da
formação acadêmica, larga
experiência profissional.

Foi apresentada a relação
da equipe técnica dos
profissionais envolvidos na
elaboração dos estudos,
acompanhada de seus
respectivos
currículos,
demonstrando, além da
formação acadêmica, larga
experiência profissional.

v. Relação da equipe
técnica, que ficará
vinculada à elaboração
dos ESTUDOS
TÉCNICOS, inclusive,
com apresentação dos
respectivos currículos
profissionais dos
membros da equipe
técnica
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Aspectos
vi. Previsão de dispêndio
com os ESTUDOS
TÉCNICOS, contendo
tanto o valor total quanto
o relativo a cada um dos
cadernos especificados
no Anexo I
NOTA DO PLANO DE
TRABALHO

Considerações
GARIN

ÍNTEGRA

O valor do dispêndio
apresentado observa o
ressarcimento estabelecido
no edital indicando os
valores relativos a cada
Caderno a ser elaborado.

10,00

IPGC

O valor do dispêndio Não
foi
apresentada
apresentado observa o previsão de dispêndio com
ressarcimento estabelecido os Estudos Técnicos.
no edital indicando os
valores relativos a cada
Caderno a ser elaborado.

9,00

7,00

Tabela 8. Nota final dos INTERESSADOS, segundo o item 7.3 do Edital.

Resultado

GARIN

ÍNTEGRA

IPGC

Nota Capacidade Técnica

8,67

7,18

8,99

Nota do Plano de Trabalho

10,00

9,00

7,00

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = (𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 × 0,6) + (𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 × 0,4)
NOTA FINAL

9,20

7,91

8,19

Diante do exposto, após análise pelo Grupo Técnico dos documentos apresentados,
concluimos que a interessada GARIN Infraestrutura, Assessoria e Participações Ltda,
representante do grupo formado pelas empresas Moysés & Pires Sociedade de Advogados
e Instituto Nacional de Energia Limpa – INEL, obteve a maior nota final (9,20), estando apta
a ser declarada Autorizada.

Campo Grande, 11 de junho de 2021.
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