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O Programa Maranhão Inteligente de Desenvolvimento de Cidades 
Inteligentes e Sustentáveis, foi criado pelo Instituto de Planejamento e 
Gestão de Cidades – IPGC em parceria com a Maranhão Parcerias, 
como forma de promover, através de investimento de estudos e 
Assessoria Integral, o desenvolvimento de projetos de infraestrutura 
urbana dos Municípios e Consórcios Públicos, e, mais especificamente, 
a realização dos respectivos estudos de viabilidade e modelagem para 
contratação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões 
Públicas.

Conceito
do programa



Implantação, operação 
e manutenção de Usina 
Solar Fotovoltaica (USF) 
para atender as 
demandas próprias dos 
Municípios e Consórcios 
Intermunicipais;

Implantação, gestão e 
manutenção de Centro de 
tratamento de Resíduos 
Sólido Urbanos (RSU), com 
base em tecnologias de 
termodegradação com 
geração de energia;

Implantação, operação e 
manutenção de 
infraestrutura de 
Telecomunicações 
e soluções tecnológicas 
agregadas;

Eficientização, operação e 
manutenção do Parque de 
Iluminação Pública (IP)

Objeto
do programa



Objetivos

O Programa tem o objetivo de estabelecer uma cooperação com os 
Municípios para que a MAPA e o IPGC desenvolvam e mantenham as 
ações provenientes do Programa e seus respectivos projetos de 
infraestrutura urbana, no âmbito das, Cidades e Consórcios Públicos, 
através da realização de estudos de viabilidade e modelagem para a 
futura contratação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões 
Públicas.

Mediante a implementação do presente programa, a MAPA e o IPGC 
objetivam promover o desenvolvimento social no âmbito do Estado do 
Maranhão, tendo em vista sua notória atuação para entregar políticas 
públicas através do instrumento das Parcerias Público-Privadas e das 
Concessões. A parceria visa, assim, o incremento da sustentabilidade 
econômica, social e ambiental, e a promoção do desenvolvimento 
regional de Cidades e do Estado do Maranhão

Investir em infraestrutura para potencializar 
os municipios maranhenses 



Diretrizes e regras
 para o benefício

Serão considerados beneficiários e podem participar: 

Municípios;
Consórcios Públicos Intermunicipais.

Requisitos mínimos para viabilizar a participação: 

O Poder Público interessado em participar deverá preencher 
documento contido no ANEXO II - REQUERIMENTO PARA 
PARTICIPAÇÃO E BENEFÍCIOS DO “MARANHÃO INTELIGENTE”, 
que deverá ser entregue, mediante protocolo frente à MAPA, 
seguidos da seguinte documentação: 

• Comprovação de identificação e qualificação completa do 
interessado, em se tratando de Consórcio Público 
Intermunicipal, deverá ser apresentado a documentação de 
formalização jurídica (protocolo de intenções; estatuto 
social, contratos de rateio e etc);

• Comprovação de identificação e qualificação completa 
dos representantes legais;



• Descrição sucinta e preliminar dos principais 
investimentos a qual desejam que sejam realizados, cuja 
operação dos serviços públicos se pretende delegar, 
mediante concessão, ao setor privado;

• Comprovação do atingimento do percentual de 85% 
(oitenta e cinco por cento) de aplicação das vacinas 
recebidas do Plano Nacional de Imunização contra a 
COVID-19 pelo município ou consórcio municipal 
requerente na data de sua adesão (caso se enquadre 
nessa situação);

• Justificativa técnica sucinta e preliminar da proposta 
contendo a conveniência e a oportunidade da parceria.

O REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO E BENEFÍCIOS DO 
“MARANHÃO INTELIGENTE” estará condicionado à análise e 
aprovação da MAPA, dentro dos critérios estabelecidos no 
edital.

Diretrizes e regras
para o benefício



Critérios de Classificação
Recebidos os requerimentos, e verificado o cumprimento dos requisitos 
mínimos de apresentação conforme o edital, os interessados serão 
classificados para atendimento, por ordem de chegada, observadas as 
seguintes diretrizes de prioridade, respectivamente:

Projetos de Prioridade 1 - P1: solicitações apresentadas por municípios que 
tenham obtido, pelo menos, o percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) de 
aplicação das vacinas recebidas do Plano Nacional de Imunização contra 
COVID-19 até a data do seu requerimento de inscrição e que tenham por 
objeto projetos relacionados à concessão de serviços de iluminação pública 
com telecomunicação, de manejo e destinação de resíduos sólidos e energia 
solar;

Projetos de Prioridade 2 – P2:  solicitações apresentadas por municípios com 
população superior a 50 mil habitantes e que tenham por objeto projetos 
relacionados a concessão de, no mínimo, serviços de iluminação pública com 
telecomunicação ou de manejo e destinação de resíduos sólidos;

Projetos de Prioridade 3 – P3:  solicitações apresentadas por consórcios 
públicos intermunicipais com população beneficiada pelo projeto superior a 
150 mil habitantes e que tenham por objeto projetos relacionados à concessão 
de serviços de iluminação pública com telecomunicação ou de manejo e 
destinação de resíduos sólidos;



Prazos O edital ficará disponível no site da MAPA (www.mapa.ma.gov.br), durante 
a validade de mesmo, a contar da data de lançamento (07 de outubro de 
2021), aberto a qualquer município interessado no programa;

A MAPA publicará em seu site (www.mapa.ma.gov.br) a relação dos 60 
(sessenta) municípios credenciados e os respectivos lotes, indicando os 
prazos de início de estudos por lote; 

No prazo de até 10 (dez) dias após a publicação do resultado no site, a 
MAPA apresentará ao MUNICÍPIO e/ou CONSÓRCIO, interessado e 
classificado, as vias do ACORDO DE COOPERAÇÃO para assinatura no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de anulação do 
CREDENCIAMENTO e convocação do município classificado.



Procedimento
A entrega dos requerimentos de participação e pedidos 
de esclarecimentos sobre o edital deverão ser 
encaminhados, para a MAPA, por meio do endereço 
eletrônico projetos@mapa.ma.gov.br ou protocolado 
junto à Sede, situada à Rua da Estrela, n° 473 - Centro, 
São Luís - MA, CEP: 65010-200;

As respostas serão disponibilizadas no sítio eletrônico 
oficial  https://mapa.ma.gov.br/ em conjunto com a 
solicitação de esclarecimento, resguardado o sigilo dos 
dados do autor do questionamento, no prazo de até 07 
dias úteis do pedido de esclarecimento.



Fluxograma

Análise dos documentos enviados pelo Município 
ou consórcio municpal pela equipe da MAPA

ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS 

03
LANÇAMENTO 
DO EDITAL

01
Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, 
entre o Município ou consórcio municipal 
classi�cado, juntamente a MAPA e ao IPGC.

ASSINATURA DO ACT
05

Publicação, no site da MAPA, da lista dos 
Municípios aptos a participarem do programa 
dividos em 10 lotes de no máximo 06 Municípios 
ou consórcios municipais

PUBLICAÇÃO DO 
RESULTADO

04
Entrega do requerimento de participação, anexo 
ao edital,  na sede da MAPA - Maranhão Parcerias

ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS

02
Após assinatura do ACT, ocorrerá a apresentação 
das propostas e será emitido pelo Poder Público 
classi�cado a autorização pra início das atividades

INÍCIO 
DAS ATIVIDADES

06
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