
Ata de Reunião da Comissão de Avaliação, Seleção e Monitoramento do
Chamamento Público nº. 02/2021/SEINC/MAPA

Aos 10 dias de maio de 2022, às 15h20min, na Secretaria de Estado de

Indústria e Comércio - SEINC/MA, situada Avenida Jerônimo de Albuquerque,

s/nº, Palácio Henrique de La Rocque, 1º andar, Jardim Renascença, São

Luís-MA, reuniram-se os membros da Comissão de Avaliação, Seleção e

Monitoramento do Chamamento Público n.º 02/2021/SEINC/MAPA, instituída

pela Portaria nº. 36/2022 - MAPA, presidida por Manoel Junior Ferreira Veloso,

Superintendente de Parcerias da MAPA S/A., e neste ato representados por

André Fernandes Rocha Serra (MAPA), Bruna Nogueira Motta (MAPA), Artur

Lopes Souza Neto (SEINC), Bruno Raphael de Carvalho Barroso (SEINC),

Daniel Maia de Carvalho (SEINC) e José Renato Marques Borralho Junior

(SEINC) para avaliação/discussão dos estudos apresentados pela Empresa

PROFICENTER NEGÓCIOS EM INFRAESTRUTURA LTDA., sob escopo do

Edital de Chamamento Público nº. 02/2021/SEINC/MAPA, que versa sobre

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para Realização de Estudos,

Projetos e Investigações de Viabilidade e Modelagem Técnica, Operacional,

Econômico-Financeira e Jurídica, visando à estruturação da Concessão do

Aeroporto de Barreirinhas/MA. Nesses termos, apresentaram-se as

considerações a seguir: a) serão remetidos ofícios da SEINC para

levantamento de informações de licenças ambientais, alvará de funcionamento

do Aeroporto, emitido pelo Município de Barreirinhas/MA, e Licença de

Operação e Certificado de Operação dos Bombeiros para o pleno

funcionamento do Aeroporto de Barreirinhas/MA; b) solicitação para Secretaria

de Estado do Turismo (SETUR/MA) de informações quanto ao número de

visitantes na região dos Lençóis Maranhenses a fim de revisar os dados do

Caderno de Mercado e Demanda; c) revisão do Caderno

Econômico-Financeiro para redução da contraprestação, tendo em vista (i) o

Convênio de Delegação do Aeroporto nº. 51/2015 com vigência de 28 (vinte e

oito) anos, (ii) os valores de CAPEX quanto a investimentos e intervenção na

pista e pátio (apontado como providencial apenas a sinalização de pátio,

balizamento noturno e pintura da pista) e (iii) estimativa de funcionários
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apresentados para o Aeroporto de Barreirinhas; d) revisão do Caderno de

Modelagem Operacional quanto à estimativa de funcionários apresentados,

pois concluiu-se que o quadro de funcionários é muito extenso, tendo em vista

o tamanho e a estrutura do Aeroporto de Barreirinhas; e) esclarecimentos

quanto ao pagamento das contraprestações e utilização de Agente Fiduciário;

f) agendamento de reunião com a empresa Proficenter Negócios em

Infraestrutura Ltda.; g) solicitação de reunião das equipes da MAPA e SEINC

com a SINFRA, para levantamento de documentação pendente e informações

técnicas referentes ao Aeroporto de Barreirinhas; h) agendamento de visita

técnica de equipes da SEINC e MAPA ao Aeroporto de Barreirinhas/MA. Nada

mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata.
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