CONCESSÃO DE USO DE BENS DO
CIRCUITO TURÍSTICO INTEGRADO DE
POÇOS DE CALDAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA
04 de outubro de 2021

Importante
Esta apresentação não substitui a necessidade de leitura
integral dos documentos do Edital.
As informações aqui apresentadas estão sintetizadas e, portanto,
podem conter imprecisões.
Em caso de divergência entre esta apresentação e a minuta do Edital, prevalecerá sempre
o conteúdo da minuta do Edital.
A minuta do edital e respectivos anexos estão disponíveis para download
no sítio eletrônico da Prefeitura de Poços de Caldas.

https://pocosdecaldas.mg.gov.br/circuitointegrado/

Dinâmica da sessão
Esta sessão de Audiência Pública ocorrerá conforme a
seguinte programação:

04 de outubro de 2021 | segunda-feira | 18:00
▪ Abertura da sessão |15 min
▪ Apresentação síntese das premissas do edital e contrato | 30 min
▪ Esclarecimentos e comentários às questões apresentadas | 30 min

A sessão será gravada, constituindo registro de fase interna do processo
licitatório. Seu acesso permanecerá público na plataforma Youtube, para
posterior consulta.

Audiência Pública - Objetivos
Colher
contribuições da
população para
aprimorar o projeto

Democratizar o
acesso às
informações
relacionadas ao
projeto

Promover o diálogo
entre o Poder
Concedente e a
população

Dirimir as
dúvidas da
população
sobre o projeto

Ouvir diferentes
atores da sociedade

Os questionamentos, sugestões e manifestações relacionados à concessão
serão lidos ao final da reunião, na ordem em que forem postados. Não serão
lidas manifestações relativas a assuntos diversos do objeto desta Audiência
Pública, como manifestações de natureza religiosa ou esportiva, por exemplo.

Aspectos Gerais da Concessão

Concessão
Poder concedente: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Estruturador da modelagem: BDMG

Equipamentos turísticos

Prazo: 35 anos
Objeto:
Concessão de uso de bens públicos para fins de
exploração econômica de atividades turísticas de
visitação,
bem
como
serviços
dos
EQUIPAMENTOS
TURÍSTICOS,
incluídas
obrigações de gestão, melhorias e operação dos
atrativos existentes, em formato de CIRCUITO
TURÍSTICO INTEGRADO localizado em Poços de
Caldas-MG.

o Complexo Turístico Cristo Redentor
(inclui o Teleférico e a Rampa de Voo
Livre )
o Recanto Japonês
o Fonte dos Amores
o Complexo Turístico Véu das Noivas

Objetivo: Dinamizar a economia de Poços de Caldas por meio
do turismo.
Atrair novos
investimentos
privados

Aumentar o
fluxo turístico

Dinamizar a
economia do
município

Estimativa de empregos ao longo da Concessão:
Empregos Diretos - 100

Empregos Indiretos - 47
Empregos Induzidos - 134
Estimativa de arrecadação para o município – ISS:
R$ 33,3 milhões de fluxo financeiro total estimado, a ser recebido pela
prefeitura, ao longo dos 35 anos da concessão, sendo:
o R$ 19,75 milhões de arrecadação de ISS, com base na alíquota atual de 5%;
o R$ 13,56 milhões de outorga fixa e variável.

Modelo Integrado
EFICIÊNCIA E INTERDEPENDÊNCIA NA
GERAÇÃO DE FLUXO TURÍSTICO PARA O
MUNICÍPIO
Melhorias em um equipamento incrementam o
fluxo de visitantes para os demais, melhorando
as condições econômicas de todo o conjunto.
A concessão conjunta permite a captura dessas
sinergias e externalidades positivas de forma a
aumentar a eficiência da concessão e o alcance
do objetivo de aumento do turismo no município.

GANHOS DE ESCALA – A concessão integrada dilui parte das despesas fixas da
concessionária, o que permite a criação de excedentes econômicos.
VIABILIDADE ECONÔMICA – As estimativas e as projeções de cenários indicaram que
a concessão individualizada dos equipamentos turísticos resultaria em preços de
ingressos individuais impraticáveis, em valor bem acima daqueles praticados no
mercado turístico.
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Receitas
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outorga
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Obras mínimas

Serviços mínimos

Receitas diretas
Outorga
mínima

•Passaporte e teleférico

Receitas de serviços
9

•Estacionamento, alimentação e
comércio

Receitas previstas

Rentabilidade do projeto

Teleférico

Teleférico Atual
Possibilidade de utilizar o teleférico atual, por até 10 anos após o
início da CONCESSÃO ou quando for atingido o público de
143.000 usuários, e desde que a CONCESSIONÁRIA:
✓ Realize e apresente diagnóstico prévio, acompanhado de
ART, por empresa de engenharia especializada e registrada no
CREA, que ateste as condições do teleférico no momento do
seu recebimento e que indique quais reparos, adequações e
correções
deverão
ser
executados
para
que
o
sistema esteja apto a operar com segurança;
✓ Apresente Relatório de Comissionamento, com ART e
Memorial Descritivo, em que conste realização de
reparos, adequações e correções, no mínimo em consonância
com o exigido no ANEXO I-PROJETO BÁSICO, e também
apresente Termo de Responsabilidade e Assunção de
Riscos Operacionais do Teleférico.
Novo Teleférico

Período máximo para implantação:
➢ Atingimento de 143 mil usuários ou em até 120 meses, caso a
CONCESSIONÁRIA opte por operar o TELEFÉRICO ATUAL; No
máximo, no mês 121 o novo teleférico deverá estar operando.
➢ 24 meses, caso a CONCESSIONÁRIA opte por não operar o
TELEFÉRICO ATUAL.

Principais Intervenções
TELEFÉRICO

FONTE DOS AMORES
➢ NOVO: Receptivo, espaço de

➢ Substituição do equipamento.
➢ Reforma das estações.

alimentação.
➢ REFORMA: Jardins, caminhos, fontanários,
estacionamento.

COMPLEXO CRISTO

RAMPA DE VOO LIVRE

➢ NOVO: Deck de contemplação, sanitários, praça do
Cristo, espaço de alimentação e de comércio, parque
infantil.

➢ REFORMA: Trilha para a Fonte dos Amores, trilhas de
bicicleta (com ampliação), trilha acessível para rampa voo
livre, Salão Multiuso, estacionamento (com ampliação).

RECANTO JAPONÊS
➢ NOVO: Receptivo, sanitários, espaço de
alimentação, praça da Fonte Três Desejos.
➢ REFORMA: Jardins, caminhos,
estacionamento.

➢ NOVO: Espaço de alimentação, área
de piquenique, sanitários.
➢ REFORMA: Estacionamento, deck,
loja de apoio e equipamentos.

COMPLEXO VÉU DAS NOIVAS
➢ NOVO: Receptivo, Espaço de alimentação,
cercamento do antigo kartódromo.
➢ REFORMA: Casarão, caminhos, estacionamento,
mirantes, trenzinho, parque infantil.

Investimentos estimados
São estimados investimentos iniciais de cerca de R$ 46 milhões de reais até o décimo ano
da CONCESSÃO.
Equipamento
o

Ano

Total - R$ mil

1

2

9 e 10

COMPLEXO TURÍSTICO CRISTO REDENTOR

10.299

-

-

10.299

▪

TELEFÉRICO

3.735

2.515

22.217

28.466

▪

RAMPA DE VOO LIVRE

685

325

-

1.010

2.079

1.495

-

3.574

o

COMPLEXO TURÍSTICO VÉU DAS NOIVAS

o

FONTE DOS AMORES

466

211

-

677

o

RECANTO JAPONÊS

749

346

-

1.095

o

Outros investimentos comuns aos equipamentos

620

620

-

1.239

18.633

5.511

22.217

46.360

Total de investimentos

Investimento Mínimo Estimado
(apenas com obras obrigatórias)
Obras, reformas e adequações com valor mínimo estimado
em R$ 37,2 milhões nos 4 equipamentos turísticos, sendo
R$ 23 milhões no novo teleférico.

Manutenção das estruturas
atuais e das novas durante todo
o prazo da concessão.

Obrigações Mínimas
Segurança e controle de acesso;
Apoio ao usuário;
Estacionamento (exceção: Estações do Teleférico e estacionamento externo da Fonte dos
Amores);
Cobrança de ingressos para acesso ao EQUIPAMENTO TURÍSTICO;
Serviços comerciais (mínimo em 01 equipamento turístico);
Serviços de alimentação (todos os equipamentos turísticos);
Manutenção predial;

Custo Operacional Estimado
R$ 321 milhões ao longo
de 35 anos (valor real).

Limpeza;
Conservação do verde e jardinagem;
Controle de pragas urbanas;
Prevenção e combate a incêndios;
Coleta e descarte de resíduos;

ATIVIDADES RELACIONADAS:
Novos serviços. Poderão ser explorados
livremente, desde que sejam aprovados pelo
Poder Concedente.

Em caso de implantação de ATIVIDADES RELACIONADAS deverá ser dada preferência
para atividades ou serviços de ecoturismo (exceção Recanto Japonês: atividades
nipônicas).

Concessão de Uso
Premissa de liberdade para definir os
serviços ofertados, desde que sejam
relacionados ao ecoturismo e lazer.

Possibilidades:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tirolesa
Arvorismo
Bike Park
Zoológico
Jardim Botânico
Trilhas interpretativas
Venda de souvenirs
Atividades nipônicas
Atividades contemplativas

Síntese do projeto
Outorga fixa anual mínima

R$ 99.624,00, pagos em parcelas mensais.

Outorga Variável

▪

Outorga Variável Mensal da Concessão: 1,5% do faturamento líquido
mensal, pagos em parcelas mensais a partir do 13º mês da concessão.

▪

Outorga Variável Mensal com o uso do Teleférico Atual: 0,5% do
faturamento líquido mensal, pagos em parcelas mensais, a partir do 25º
mês da concessão, enquanto houver operação comercial com o
teleférico atual.

▪

Outorga Variável Anual Ajustada: Diferença do resultado da
multiplicação do faturamento líquido anual pelo percentual máximo de
1,5%, descontado o índice de redução obtido (IRO) no período, e a soma
das parcelas mensais de outorga variável pagas no ano anterior,
quando aquele valor for maior do que este, pagos anualmente.

Valor do Contrato

R$ 668.497.871,00

CAPEX Estimado

R$ 46,4 milhões

OPEX Anual Estimado – ano 01

R$ 5,6 milhões

A outorga foi estipulada considerando um parâmetro de rentabilidade de 12,75% para o
privado, calculado por meio de aplicação de metodologia do custo médio ponderado de
capital.

Parâmetros
Prazo da concessão

35 ANOS

Prazo para início da operação do novo
teleférico (referencial)

120 meses

Valor do investimento no teleférico atual
(R$)

3,7 milhões

Receita com teleférico atual (R$)

17,6 milhões

Outorga fixa anual (R$)
Outorga total
Outorga variável máxima (durante o
período de utilização do teleférico atual,
se for o caso)

99,6 mil
13,6 milhões

3,5%

o R$ 26,50 nos Anos 1 e 2

Preço referencial do passaporte
o R$ 53,00 demais anos

Preço referencial do ingresso (inteiro)
do teleférico

o R$ 25,00 teleférico atual
o R$ 30,00 novo teleférico

Receita – Regras Contratuais
COBRANÇA DE INGRESSOS:
A CONCESSIONÁRIA poderá estabelecer a cobrança de ingressos pelo
acesso dos USUÁRIOS aos EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS e pelo uso
do TELEFÉRICO.
✓ Cobrança de ingresso somente após o término das obras essenciais;
✓ População residente em Poços de Caldas: entrada gratuita nos EQUIPAMENTOS

TURÍSTICOS, com exceção das novas atividades implantadas, e ao menos 50%
de desconto no valor do ingresso do teleférico.
A CONCESSIONÁRIA terá liberdade para fixar os valores a serem cobrados, observadas

as boas práticas concorrenciais de mercado.

EDITAL DE LICITAÇÃO

Edital de licitação
Modalidade

Tipo
Critério de julgamento

Permissão de
participação

Concorrência

Maior outorga
Maior valor global da outorga fixa
Mínimo: R$ 99.624,00 ao ano (R$ 8.302,00 ao mês)
Empresas individuais ou em consórcio
Empresas brasileiras ou estrangeiras com representação no país
Fundações, Entidades de Previdência, Fundos

Forma de
apresentação de
propostas

Volume I – Credenciamento, declarações e garantia de proposta
Volume II – Documentos de habilitação
Volume III – Proposta Comercial

Processo licitatório
Garantia de proposta

Sem inversão de fases
R$ 1.800.000,00

Edital de licitação
Qualificações técnicas
para habilitação
(principais aspectos)

3.5.6.1.1. Atestado de VISITA TÉCNICA ou declaração de opção pela não
realização da VISITA TÉCNICA, conforme ANEXO III – MODELOS DO
EDITAL;
3.5.6.1.2.Atestado de capacidade técnica, em nome da LICITANTE,
devidamente registrado na entidade profissional competente, quando for o
caso, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
3.5.6.1.2.1. Para comprovação da aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, a licitante deverá comprovar a experiência prévia na
gestão de empreendimento turístico, comercial ou de lazer, público ou
privado, tais como Parques Turísticos, Hotéis, Aeroportos, Rodoviárias e
Shoppings, com fluxo anual de pessoas de, no mínimo, 27.846 usuários,
correspondentes a 30% (trinta por cento) dos usuários totais previstos para o
teleférico de Poços de Caldas, no primeiro ano de operação.

3.5.8. As comprovações exigidas no subitem 3.5.6.1.1 poderão ser feitas por
meio de declarações da LICITANTE, quando se tratar de empreendimento(s)
próprio(s), as quais deverão observar o disposto no subitem 3.5.6.2, bem
como em todo o EDITAL, e vir acompanhada dos documentos necessárias à
comprovação de sua veracidade.
Qualificações
econômicofinanceiras
(principais aspectos)

3.6.1 As LICITANTES deverão oferecer GARANTIA DA PROPOSTA no
montante de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Próximas etapas

Ajustes na
documentação

Licitação

Assinatura do
contrato

Principais alterações em
relação à Segunda Licitação

Principais alterações
As seguintes alterações foram realizadas com o objetivo de melhorar a atratividade
do projeto, reduzindo riscos e incrementando o potencial de novos negócios:

Inclusão da RAMPA DE VOO LIVRE à área da concessão.

Inclusão de gatilho de demanda (143 mil usuários) para implantação do novo
teleférico, ou implantação no 121º mês.

Flexibilização do modelo do novo teleférico.

Priorização de OBRAS ESSENCIAIS, em até 6 meses, para o VÉU DAS NOIVAS, RECANTO
JAPONÊS, FONTE DOS AMORES e RAMPA DO VOO LIVRE, e restante das obras em até 24
meses.

DÚVIDAS, COMENTÁRIOS
OU SUGESTÕES?

CONTATO
concessaopcaldas@gmail.com

