MARANHÃO PARCERIAS S/A
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155528/2022

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022/SEDEPE/MAPA
O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

E

PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS

DO

MARANHÃO (SEDEPE/MA) e a MARANHÃO PARCERIAS S/A (MAPA), observadas
as Leis Federais n.º 12.305/2010; n.º 14.026/2020; n.º 8.987/1995; n.º 11.079/2004, o
Decreto Federal n.º 11.043/2022 e demais normas aplicadas à espécie, torna público o
presente CHAMAMENTO PÚBLICO nos termos que se seguem.

1.

DO OBJETO
1.1.

O presente EDITAL tem por objeto orientar os INTERESSADOS acerca
da participação no Chamamento Público n.º 04/2022 para o
fornecimento, ao ESTADO, de estudos, projetos, levantamentos ou
investigações para realização de investimentos e operação de estrutura
de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de
municípios maranhenses.
1.1.1.

Visando à viabilização de soluções conjuntas das questões dos
resíduos sólidos, os estudos devem priorizar, preferencialmente,
planos que envolvam microrregiões, aglomerações urbanas,
regiões metropolitanas, ou apresentem direcionamento no
sentido de formação de consórcios intermunicipais, desde que
demonstrada viabilidade jurídica.

1.1.2.

Os interessados poderão propor a utilização de tecnologias
visando à recuperação energética dos resíduos sólidos, nos
termos do art. 9°, § 1°, da Lei Federal n.º 12.305/2010, tendo em
mente a ordem de prioridade estabelecida no caput do mesmo
artigo e os eixos de atuação previstos no Decreto Federal nº
11.043/2022.

2.

DAS DEFINIÇÕES
2.1.

ANEXOS: cada um dos documentos anexos que integram o presente
EDITAL;
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2.2.

AUTORIZADO: pessoa física ou jurídica autorizada a apresentar
ESTUDOS no âmbito do presente EDITAL;

2.3.

COMISSÃO

DE AVALIAÇÃO

(COMISSÃO):

comissão

especial

designada na forma do item 5 do EDITAL;
2.4.

CONCESSÃO: concessão de serviço público de que trata as Leis
Federais n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e 11.079, de 30 de
dezembro de 2004;

2.5.

CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO: rol de requisitos que, uma vez
cumprido, viabilizam o juízo da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, de outorgar
autorizações a INTERESSADOS para a elaboração de ESTUDOS;

2.6.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: rol de requisitos averiguados pela
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO para analisar e selecionar os ESTUDOS
autorizados;

2.7.

DISPOSIÇÃO FINAL: disposição ambientalmente adequada dos
Resíduos Sólidos, de acordo com critérios técnicos aprovados no
processo de licenciamento ambiental pelo órgão competente.

2.8.

EDITAL: o presente instrumento de Chamamento Público n.º 04/2022
referente a este Procedimento de Manifestação de Interesse, incluindo
todos os seus ANEXOS;

2.9.

ESTADO: designa o Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito
público, neste ato representado pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Projetos Estratégicos do Maranhão
(SEDEPE/MA);

2.10.

ESTUDOS: levantamentos, investigações e estudos de viabilidade e
modelagem técnica, operacional, econômico-ﬁnanceira, ambiental e
jurídica, a serem apresentados pelos AUTORIZADOS, na forma do
presente EDITAL;

2.11.

INTERESSADO: pessoa física ou jurídica interessadas em participar
deste EDITAL;

2.12.

MAPA: MARANHÃO PARCERIAS S/A;

2.13.

PMI: designa o presente Chamamento Público n.º 04/2021, de
Procedimento de Manifestação de Interesse visando à seleção de
ESTUDOS cujos termos de participação constam do presente EDITAL;

2.14.

RECEITAS: receitas tarifárias e não tarifárias decorrentes do pagamento
das tarifas e de fontes alternativas, complementares ou acessórias,
decorrentes da exploração de atividades comerciais do serviço objeto
deste EDITAL;
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2.15.

REMUNERAÇÃO: receitas tarifárias e receitas não tarifárias recebidas
pelo concessionário em razão da exploração dos serviços;

2.16.

RESÍDUOS SÓLIDOS: definido no art. 13°, da Lei Federal n.º
12.305/2010.

2.17.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO: documento que autoriza pessoa física ou
jurídica de direito privado a realizar os ESTUDOS objeto deste EDITAL;

2.18.

USUÁRIOS: odas as pessoas físicas e jurídicas que sejam tomadoras de
serviços públicos concessionados.

3.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1.

Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

3.2.

Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

3.3.

Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

3.4.

Lei Federal n.º 14.026, de 15 de julho de 2020;

3.5.

Decreto Federal nº 11.043, de 13 de abril de 2022;

3.6.

Legislação local aplicável, em especial quanto às regras de construção e
uso de edificações e infraestrutura urbana

3.7.

4.

Decreto Estadual nº 32.355, de 9 de novembro de 2016.

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
4.1.
Poderão participar pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em
grupo, que cumpram com os requisitos previstos neste EDITAL e na
legislação vigente.
4.2.

Para participação no presente EDITAL, os INTERESSADOS deverão
apresentar Pedido de Autorização, observado o modelo disponível no
ANEXO II deste EDITAL, devidamente preenchido e assinado, até o dia
06 de setembro de 2022, acompanhado dos seguintes documentos:
4.2.1.

Documentos previstos nos itens 4.9 e 4.10 do presente EDITAL,
conforme o caso;

4.2.2.

Declaração e Termo de Compromisso Conjunto, conforme
modelo disponibilizado no ANEXO III deste EDITAL;

4.2.3.

Autorização de Cessão de Direitos de Propriedade Intelectual,
conforme modelo disponibilizado no ANEXO IV deste EDITAL.

4.3.

A documentação prevista no item 4.2 deverá ser enviada para o endereço
eletrônico

projetos@mapa.ma.gov.br,

obedecendo

instruções:
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as

seguintes

4.3.1.

No campo “Assunto”, deverá constar o texto:

PEDIDO DE

AUTORIZAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022.
4.3.2.

No corpo do texto do e-mail, deverão constar as seguintes
informações:

4.3.3.

Interessado:
CPF/CNPJ:
Endereço do Interessado:
Telefone de Contato:
E-mail de Contato:
No campo de anexos, deverão ser inseridos os documentos
previstos no item 4.2, em formato .PDF (Portable Document
Format).

4.4.

Os INTERESSADOS também poderão apresentar o Pedido de
Autorização mediante protocolo de vias físicas na MAPA, localizada na
Rua da Estrela, n.º 473, Centro (Praia Grande), CEP: 65010-200, São
Luís - MA, em envelope com os seguintes dizeres na parte externa:
MAPA - MARANHÃO PARCERIAS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022
Interessado:
CPF/CNPJ:
Endereço do Interessado:
Telefone de Contato:
E-mail de Contato:

4.5.

Não poderão participar INTERESSADOS que, na data prevista no item
4.2, encontrarem–se em qualquer uma das seguintes situações:
4.5.1.

Com falência decretada ou que estejam em processo de falência,
concurso de credores, insolvência, dissolução ou liquidação;

4.5.2.

Declarados inidôneos, incluindo as sociedades que sejam
controladoras ou controladas, coligadas e subsidiárias entre si,
impedidas ou suspensas para licitar e contratar com o Poder
Público, por quaisquer entes da Administração Pública, direta ou
indireta, nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal;

4.5.3.

Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a
Administração Pública e/ou suas unidades descentralizadas ou
vinculadas.

4.6.

Estão impedidos de participar deste EDITAL os agentes públicos
estaduais, servidores e ocupantes de cargos comissionados.

4.7.

No caso de participação em grupo, deverão ser entregues Pedido de
Autorização e a documentação prevista neste item 4 por todos os
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integrantes, devendo ser indicado o INTERESSADO responsável pela
interlocução com o ESTADO.
4.7.1.

A participação de INTERESSADOS em grupo não depende da
formalização do vínculo entre os participantes.

4.7.2.

A comprovação de experiência, na forma do presente EDITAL,
poderá ser realizada por um ou mais membros do grupo.

4.8.

Em qualquer fase deste EDITAL, inclusive após a fase de autorização,
será permitido aos INTERESSADOS associarem-se para apresentação
dos ESTUDOS, hipótese em que deverá ser feita a indicação do
responsável pela interlocução com o ESTADO.
4.8.1.

Os INTERESSADOS poderão associar-se ou contratar terceiros
para a elaboração dos ESTUDOS.

4.9.

Na qualidade de pessoa física, o INTERESSADO deverá apresentar os
seguintes documentos junto à documentação de que trata o item 4.2:
4.9.1.

Documento de identificação pessoal (cópia da cédula de
identidade, documento de identificação profissional, Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), dentre outros elencados na Lei
n.º 12.037, de 1º de outubro de 2009);

4.9.2.

Comprovante de regularidade no Cadastro de Pessoas Físicas;

4.9.3.

Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Maranhão,
por meio de Certidão de Débitos Tributários (“CDT”) devendo os
INTERESSADOS que eventualmente não tenham inscrição no
cadastro de contribuintes do Estado do Maranhão requerer a
respectiva

certidão

pelo

site:

https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/principal/princi
pal.jsf.
4.10.

Na qualidade de pessoa jurídica, o INTERESSADO deverá apresentar os
seguintes documentos de habilitação:
4.10.1.

Nome de um representante, com dados para contato, devendo,
em todos os casos, responsabilizar-se pela veracidade das
declarações que fizer;

4.10.2.

Contrato

Social

acompanhado

ou
de

Estatuto,
documentos

com

a

de

última
eleição

alteração,
de

seus

administradores ou diretores;
4.10.3.

No caso de empresa individual, é necessária a apresentação de
registro comercial;
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4.10.4.

No caso de sociedades civis, apresentação da inscrição do ato
constitutivo do interessado e respectivas alterações, devidamente
inscritos no cartório de registro civil das pessoas jurídicas,
acompanhada de documento que demonstre a diretoria em
exercício;

4.10.5.

Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

4.10.6.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira

em funcionamento no país e ato de registro ou

autorização

para

funcionamento

expedido

pelo

órgão

competente, quando a atividade assim o exigir;
4.10.7.

Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Maranhão,
por meio de Certidão de Débitos Tributários (“CDT”) devendo os
INTERESSADOS que eventualmente não tenham inscrição no
cadastro de contribuintes do Estado do Maranhão requerer a
respectiva

certidão

pelo

site:

https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/principal/princi
pal.jsf.
4.11.

Além

dos

documentos

previstos

nos

itens

anteriores,

os

INTERESSADOS deverão apresentar comprovação de sua experiência
para realização de ESTUDOS similares aos relacionados neste EDITAL.
4.11.1.

Serão aceitos como documentos de comprovação da experiência
atestados de capacidade técnica do INTERESSADO, atestado
técnico-proﬁssional dos proﬁssionais envolvidos nos ESTUDOS,
bem como contratos e demais documentos válidos dos quais se
possa depreender a experiência exigida para a qualiﬁcação do
INTERESSADO,

assim

acompanhados

dos

como

portfólios

comprovantes

das

ou

currículos,
certiﬁcações

especiﬁcadas e da qualiﬁcação completa das referências e meios
de contato (telefone e endereço), bem como quaisquer outros
documentos hábeis à comprovação da participação em projetos
efetivamente desenvolvidos.
4.12.

Serão aceitos, a ﬁm da comprovação de que trata o item 4.11,
documentos de terceiros contratados pelo INTERESSADO para a
execução do objeto do presente EDITAL, devendo ser demonstrado,
nesse caso, o vínculo jurídico existente entre o INTERESSADO e
detentor da experiência exigida.
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4.13.

Consideram-se experiências similares ao objeto deste EDITAL, entre
outras:
4.13.1.

Apresentação de Documento de Habilitação ou congênere no
âmbito de outros Procedimentos de Manifestação de Interesse
(PMI) conduzidos por entes públicos no Brasil;

4.13.2.

Realização de outros ESTUDOS que evidenciem que o
requerente possui a experiência exigida para participar do
presente EDITAL.

4.14.

Poderão ser apresentados mais de 1 (um) documento para a
comprovação de experiência.

4.15.

A demonstração de experiência poderá consistir na juntada de
documentos que comprovem as qualiﬁcações técnicas de proﬁssionais
vinculados ao INTERESSADO, emitidos por pessoas físicas ou jurídicas.

4.16.

Pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, que queiram participar,
isoladamente ou em grupo, deverão apresentar documentos compatíveis
com aqueles exigidos para as pessoas jurídicas brasileiras, devidamente
consularizados e traduzidos por tradutor juramentado, caso não sejam
elaborados em língua portuguesa, além de:
4.16.1.

Procuração outorgada ao representante legal no Brasil, com
poderes

expressos

para

receber

citação

e

responder

administrativa e judicialmente por seus atos;
4.16.2.

Declaração de que, para participar do presente EDITAL,
submeter-se-á à legislação da República Federativa do Brasil e
de que renuncia ao direito de realizar eventual reclamação por via
diplomática; e

4.16.3.

Declaração certiﬁcando a correlação entre os documentos
apresentados.

4.17.

Todos os documentos deverão estar no prazo de validade quando da sua
apresentação, sendo considerada a validade de 180 (cento e oitenta)
dias da data de emissão para aqueles que não possuírem prazo de
validade expressa.

4.18.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO poderá, a qualquer momento, solicitar
informações complementares ou realizar diligências, para conﬁrmar o
conteúdo das informações contidas em qualquer dos documentos
apresentados pelos INTERESSADOS.

Rua da Estrela, 473 • Centro (Praia Grande) • CEP: 65010-200 • São Luís - MA
CNPJ: 06.281.794/0001-95 • Fone: (98) 3214 1001

5.

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
5.1.
Constituir-se-á a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO para condução do
EDITAL, em especial para realização das comunicações oﬁciais,
apresentação de esclarecimentos, apreciação dos documentos de
autorização dos INTERESSADOS e análise e seleção dos ESTUDOS.
5.2.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO será formada via Portaria expedida pela
MAPA, por membros da SEDEPE/MA e MAPA, onde ficará alocada na
MAPA, para onde deverá ser direcionada toda documentação ou
comunicação, através dos endereços indicados nos itens 4.3 e 4.4.

5.3.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO poderá requerer a participação de
técnicos especializados de outros órgãos ou entes do ESTADO para
auxiliá-la na análise dos documentos apresentados.

6.

DO PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO
6.1.
Findo o prazo de apresentação dos Pedidos de Autorização do item 4.2,
a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO analisará os documentos apresentados
pelos INTERESSADOS e publicará os respectivos TERMOS DE
AUTORIZAÇÃO no Diário Oﬁcial do Estado do Maranhão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
6.2.

O TERMO DE AUTORIZAÇÃO conterá:
6.2.1.

Nome ou razão social do AUTORIZADO;

6.2.2.

Objeto da autorização; e

6.2.3.

Prazo para entrega dos ESTUDOS até o dia 09 de novembro de
2022 (item 8.1).

6.3.

6.4.

A autorização para realização dos ESTUDOS:
6.3.1.

Não gera direito de preferência;

6.3.2.

Será conferida sem exclusividade;

6.3.3.

Não obriga o ESTADO a realizar a licitação;

6.3.4.

Será pessoal e intransferível.

A autorização não implica direito a ressarcimento dos valores
despendidos

na

elaboração

dos

ESTUDOS,

tampouco

gera

responsabilidade do ESTADO perante terceiros pelos atos praticados
pelos AUTORIZADOS.
6.5.

A autorização poderá ser:
6.5.1.

Revogada, em caso de:

6.5.1.1.

perda de interesse do ESTADO no projeto;
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6.5.1.2.

desistência dos AUTORIZADOS, manifesta, a qualquer
tempo, por meio de comunicação formal à COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO.

6.5.2.

Anulada, em caso de vício no procedimento regulado por este
EDITAL ou por outros motivos previstos na legislação; ou

6.5.3.

Considerada sem efeito, em caso de superveniência de
dispositivo legal que, por qualquer motivo, impeça o recebimento
dos ESTUDOS.

6.6.

O AUTORIZADO será notiﬁcado, por correspondência eletrônica, caso
sua autorização seja revogada, anulada ou considerada sem efeito.

7.

DO ESCOPO DOS ESTUDOS
7.1.

Os INTERESSADOS deverão observar e apresentar os seguintes itens
obrigatórios, de acordo com as premissas exigidas neste Edital e em seu
Termo de Referência (ANEXO I):

7.2.

7.1.1.

Sumário Executivo;

7.1.2.

Diagnóstico de situação atual;

7.1.3.

Modelagem econômico-financeira;

7.1.4.

Estudos de engenharia e afins;

7.1.5.

Estudos ambientais;

7.1.6.

Modelagem jurídica.

Os produtos decorrentes deste EDITAL deverão levar em consideração
as seguintes premissas:
7.2.1.

Fundamentação técnica, pautada em evidências, atenta às
cominações das normas de regência da matéria, especialmente
as de natureza ambiental, inclusive os tratados internacionais,
bem como as exaradas por órgãos técnicos de normalização
como a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

7.2.2.

Proposição de soluções tempestivas, inovadoras, exequíveis e
consistentes do ponto de vista técnico, inclusive considerando a
limitação de recursos públicos.

7.3.

Os INTERESSADOS e AUTORIZADOS têm liberdade para apresentar
alternativas para o aproveitamento e utilização para outras finalidades,
devendo, nesses casos, apresentar os respectivos estudos de
viabilidade, projetos de engenharia, estudos de mercado, ambientais,
avaliação econômico-financeira e de viabilidade jurídica, bem como
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demais insumos que, no seu conjunto, permitam a avaliação integral da
viabilidade do projeto pelo ESTADO e o desencadeamento do processo
licitatório.

8.

DO PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DOS ESTUDOS
8.1.

Os ESTUDOS deverão ser enviados para o endereço eletrônico
projetos@mapa.ma.gov.br, até o dia 09 de novembro de 2022,
obedecendo as seguintes instruções:
8.1.1.

No campo “Assunto”, deverá constar o texto:

ENVIO DOS

ESTUDOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022.
8.1.2.

No corpo do texto do e-mail, deverão constar as seguintes
informações:

8.1.3.

Interessado:
CPF/CNPJ:
Endereço do Interessado:
Telefone de Contato:
E-mail de Contato:
No campo de anexos, deverão ser inseridos os documentos
previstos no item 7.1, em formato .PDF (Portable Document
Format) e .XLS (Microsoft Excel), se aplicável.

8.2.

Os AUTORIZADOS também poderão apresentar os ESTUDOS mediante
protocolo de vias físicas na MAPA, localizada na Rua da Estrela, n.º 473,
Centro (Praia Grande), CEP: 65010-200, São Luís - MA, em envelope
com os seguintes dizeres na parte externa:

8.3.

MAPA - MARANHÃO PARCERIAS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022
Interessado:
CPF/CNPJ:
Endereço do Interessado:
Telefone de Contato:
E-mail de Contato:
Compete ao AUTORIZADO garantir a autenticidade e verificabilidade dos
produtos entregues.

9.

DO EVENTUAL RESSARCIMENTO
9.1.

Caberá

à

COMISSÃO

DE

AVALIAÇÃO

avaliar

os

estudos,

levantamentos, dados e informações técnicas apresentados, indicar o
respectivo aproveitamento dos cadernos entregues e os valores a serem
pagos a título de ressarcimento.
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9.2.

O valor nominal para eventual ressarcimento pelos ESTUDOS
efetivamente apresentados será de até 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) do valor total estimado para os investimentos
necessários à implementação do empreendimento (CAPEX) ou para os
gastos necessários à operação e à manutenção do empreendimento
durante o período de vigência do contrato (OPEX), o que for maior, até o
limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
9.2.1.

Os ESTUDOS efetivamente utilizados poderão ser ressarcidos,
obedecida a seguinte proporção:

9.2.1.1.

Diagnóstico de situação atual: até 10% do valor unitário;

9.2.1.2.

Modelagem Econômico-Financeira: até 25% do valor
unitário;

9.2.1.3.

Modelagem de Engenharia e Arquitetura: até 30% do valor
unitário;

9.2.1.4.

Estudos Ambientais: até 15% do valor unitário;

9.2.1.5.

Modelagem Jurídica: até 20% do valor unitário.

9.2.1.6.

Em caso de seleção parcial do conteúdo dos ESTUDOS
apresentados, os valores de eventual ressarcimento serão
apurados

apenas

com

relação

às

informações

efetivamente utilizadas no futuro procedimento licitatório,
observada a regra de proporcionalidade.
9.2.1.7.

Havendo rejeição total dos ESTUDOS, ainda que haja
licitação para contratação do empreendimento, não
haverá ressarcimento pelas despesas efetuadas.

9.2.2.

Eventual desistência do AUTORIZADO não impedirá que a
Administração Pública Estadual se utilize dos trabalhos até então
entregues, ainda que preliminares, não ensejando direito a
ressarcimento.

9.2.3.

A utilização total ou parcial dos ESTUDOS não vincula o ESTADO
às suas premissas, podendo formular premissas diversas e
outros estudos para a estruturação de eventual procedimento
licitatório.

9.2.4.

O ressarcimento à AUTORIZADA se dará, exclusivamente, pelo
vencedor da licitação que efetivamente utilizar os ESTUDOS no
certame.

9.2.5.

O ressarcimento está condicionado à atualização ou à
adequação, se necessárias, dos ESTUDOS apresentados até a
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abertura da eventual licitação, em decorrência, entre outros
aspectos, de:
9.2.5.1.

alteração de premissas regulatórias e de atos normativos
aplicáveis;

9.2.5.2.

recomendações e determinações dos órgãos de controle;
ou

9.2.5.3.

contribuições provenientes de consulta e audiência
pública.

10.

DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORAIS
10.1.

Os direitos autorais referentes a todas as informações, dados,
levantamentos,

projetos

e

documentos

apresentados

pelos

AUTORIZADOS no âmbito do EDITAL serão cedidos ao ESTADO de
forma integral, incondicional, irrevogável, sem ônus, e sem limitação de
tempo, podendo utilizá-los total ou parcialmente, bem como alterá-los,
em um ou mais projetos, de acordo com a oportunidade e conveniência.

11.

DOS RECURSOS
11.1.

Das decisões da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO cabe recurso, em face
de razões de legalidade e de mérito.

11.2.

O recurso recebido será dirigido aos responsáveis pela análise dos
ESTUDOS, que, se não reconsiderarem a decisão recorrida no prazo
de 5 (cinco) dias corridos, a encaminharão à presidência da
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO para julgamento.

11.3.

O prazo para interposição de recurso administrativo será de 10 (dez)
dias corridos, contado a partir da ciência ou divulgação oﬁcial da
decisão recorrida.

11.4.

O recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, contado a partir do recebimento dos autos pela
presidência da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, podendo ser prorrogado
por igual período, mediante justiﬁcativa explícita.

11.5.

Interposto o recurso, os técnicos responsáveis pela condução do
Chamamento Público deverão intimar os demais INTERESSADOS ou
AUTORIZADOS, por correio eletrônico para o endereço indicado no
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, apresentem alegações.
11.6.

11.7.

12.

O recurso não será conhecido quando interposto:
11.6.1.

fora do prazo;

11.6.2.

perante órgão incompetente;

11.6.3.

por quem não seja legitimado; ou

11.6.4.

após exaurida a esfera administrativa.

A interposição de recurso não tem efeito suspensivo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1.

A qualquer tempo e independente de prévio aviso, poder-se-á:
12.1.1.

alterar, suspender ou revogar este EDITAL;

12.1.2.

solicitar informações adicionais aos INTERESSADOS quanto às
manifestações encaminhadas, a qualquer tempo;

12.1.3.

contratar estudos técnicos alternativos ou complementares;

12.1.4.

iniciar, em qualquer fase do EDITAL, processo licitatório relativo
ao objeto;

12.1.5.
12.2.

divulgar os nomes dos participantes interessados.

Eventual suspensão, anulação ou revogação deste EDITAL não implica
direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza pelos
INTERESSADOS, AUTORIZADOS ou terceiros.

12.3.

Os prazos previstos neste EDITAL contar-se-ão em dias corridos, salvo
disposição expressa em contrário, excluindo-se o dia de início e
incluindo-se o último dia no prazo.

12.4.

Os

custos

incorridos

por

quaisquer

dos

INTERESSADOS,

AUTORIZADOS e terceiros em decorrência de sua participação no
presente EDITAL serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, não
fazendo jus a qualquer espécie de remuneração, ressarcimento,
indenização ou reembolso.
12.5.

Os INTERESSADOS poderão encaminhar pedido de esclarecimentos ou
elucidação

de

dúvidas

EXCLUSIVAMENTE

por

meio

do

projetos@mapa.ma.gov.br até 5 (cinco) dias antes do prazo final para
apresentação dos requerimentos de autorização para realização de
estudos, que serão respondidos pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO em
até 03 (três) dias úteis.

Rua da Estrela, 473 • Centro (Praia Grande) • CEP: 65010-200 • São Luís - MA
CNPJ: 06.281.794/0001-95 • Fone: (98) 3214 1001

12.5.1.

O pedido a que se refere o caput será devidamente identificado e
conterá a indicação objetiva do ponto que se pretende esclarecer
ou dúvida a dirimir, não implicando, por si só, em renovação de
prazos contidos neste EDITAL.

12.5.2.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas
no site da MAPA (mapa.ma.gov.br).

12.6.

O cronograma previsto para o presente EDITAL:

Atividade

Período

01 Publicação do Edital do PMI

09/08/2022

02 Pedido de autorização para realizar os Estudos.

Até 06/09/2022

03 Publicação das autorizações dos interessados em
realizar os Estudos.

09/09/2022

04 Prazo final para entrega dos Estudos.

Até 09/11/2022

05 Publicação de Parecer da Comissão de Avaliação
para seleção dos Estudos.

Até 02/12/2022

06 Reunião do CGP para apreciação do Parecer da
Comissão de Avaliação e seleção dos Estudos

05/12/2022 a 09/12/2022

São Luís (MA), 08 de agosto de 2022.
Assinado de forma digital por JOSE
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TAVARES:00138754349
TAVARES:00138754349
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Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos SEDEPE/MA
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Assinado de forma digital por
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MARANHÃO PARCERIAS S/A
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155528/2022

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022/SEDEPE/MAPA

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO
1.1.

Estudos,

projetos,

levantamentos

ou

investigações

para

realização de investimentos e operação de estrutura de
transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de
municípios maranhenses.
1.2.

As informações disponibilizadas neste ANEXO possuem caráter
orientativo, cabendo aos INTERESSADOS e AUTORIZADOS
realizar seus próprios levantamentos e avaliações para a
estruturação dos ESTUDOS a serem entregues.

2.

DA JUSTIFICATIVA
2.1.

O gerenciamento dos resíduos sólidos é tema tangenciado pelo
Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº
14.026/2020), que estabelece agosto de 2024 como prazo para
que todos os municípios brasileiros implantem a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

2.2.

Persiste uma parcela considerável de áreas de disposição
inadequada. A ABRELPE, no Panorama dos Resíduos Sólidos no
Brasil de 2021, aponta que 60,2% do volume de resíduos
coletados no Brasil, seguem para a disposição adequada. Os
demais 39,8% seguem para a disposição inadequada, como
“lixões” e aterros controlados. Considerando apenas a região
Nordeste do Brasil, somente 36,3% dos resíduos seguem para
disposição adequada.

2.3.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº
12.305/2010) soma-se ao supracitado marco do saneamento,
definindo ações a serem adotados pelo Governo Federal,
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isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito
Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão
integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos
resíduos sólidos.
2.4.

O Plano Estadual de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do
Maranhão, além de consolidar o papel do ESTADO no apoio às
ações de gerenciamento de resíduos sólidos, cumpre a condição
para que o ESTADO tenha acesso aos recursos da União,
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão
de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos
ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento
para tal finalidade, conforme disciplina a Lei Federal nº
12.305/2010.

2.5.

A introdução de projetos que partem da iniciativa privada permite
que estas políticas de gerenciamento sejam integradas a arranjos
que, além de caminharem rumo à construção de ambientes
urbanos ambientalmente equilibrados, permitam o surgimento de
alternativas economicamente viáveis.

3.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1.

Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

3.2.

Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

3.3.

Lei Federal n.º 14.026, de 15 de julho de 2020;

3.4.

Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

3.5.

Decreto Federal nº 11.043, de 13 de abril de 2022;

3.6.

Legislação local aplicável, em especial quanto às regras de
construção e uso de edificações e infraestrutura urbana

3.7.

4.

Decreto Estadual nº 32.355, de 9 de novembro de 2016.

DO ESCOPO DOS ESTUDOS
4.1.

Os AUTORIZADOS deverão observar e apresentar os seguintes
itens obrigatórios:
4.1.1.

Sumário Executivo;

4.1.2.

Diagnóstico de situação atual;
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4.2.

4.1.3.

Modelagem econômico-financeira;

4.1.4.

Estudos de engenharia e afins;

4.1.5.

Estudos ambientais;

4.1.6.

Modelagem jurídica.

Os ESTUDOS deverão levar em consideração as seguintes
premissas:
4.2.1.

fundamentação técnica, pautada em evidências, atenta às
cominações das normas de regência da matéria,
especialmente as de natureza ambiental, inclusive os
tratados internacionais, bem como as exaradas por
órgãos técnicos de normatização como a Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

4.2.2.

Proposição

de

soluções

tempestivas,

inovadoras,

exequíveis e consistentes do ponto de vista técnico,
inclusive considerando a limitação de recursos públicos.
4.3.

Os AUTORIZADOS têm liberdade para apresentar alternativas
para o aproveitamento e utilização para outras finalidades,
devendo, nesses casos, apresentar os respectivos estudos de
viabilidade, projetos de engenharia, estudos de mercado,
ambientais, avaliação econômico-financeira e de viabilidade
jurídica, bem como demais insumos que, no seu conjunto,
permitam a avaliação integral da viabilidade do projeto pelo
ESTADO e o desencadeamento do processo licitatório.

4.4.

Os produtos decorrentes deste EDITAL serão consubstanciados
em

estudos

temáticos

pormenorizados

e

deverão

ser

apresentados em língua portuguesa, idioma oficial da República
Federativa do Brasil, e entregues em formato físico (impresso) e
eletrônico/digital, devendo ainda atender aos demais requisitos
gerais previstos neste EDITAL e seus Anexos.
4.4.1.

Os produtos entregues na via física deverão ser
devidamente identificados, encadernados, entregues em
papel branco ou reciclado, preferencialmente no formato
A4 (21 cm x 29,7 cm), com timbre oficial, recomendandose que a estrutura adotada seja minimamente compatível
com a convencionalmente utilizada pela ABNT Associação

Brasileira

de

Normas
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Técnicas

para

informação e documentação técnica, observando-se, no
mínimo, as seguintes condições:
4.4.1.1.

que todos os elementos textuais e pós-textuais
sejam digitados no anverso e verso das folhas,
sugerindo o tipo de letra Arial ou Times New
Roman, tamanho 12 para o texto;

4.4.1.2.

a escorreita numeração das páginas, em ordem
sequencial e lógica;

4.4.1.3.

os parágrafos, alinhamentos e espaçamentos e
demais elementos gráficos sejam definidos de
modo a garantir a plena legibilidade do documento;

4.4.1.4.

contenha as devidas referências bibliográficas
(fontes).

4.4.2.

Os produtos entregues na via digital deverão ser
entregues em mídias e dispositivos de armazenamento
removível ou disponibilizados em plataformas em nuvem,
necessitando ser plenamente acessíveis e interpretáveis
por meio de sistema computacional e poderá ter as
seguintes tipologias:

4.4.2.1.

documento nato-digital, assim considerado o
documento

criado

originariamente

em

meio

eletrônico; ou
4.4.2.2.

documento digitalizado, assim considerado aquele
documento obtido a partir da conversão de um
documento

não

digital,

gerando

uma

fiel

representação em código digital.
4.4.3.

Compete

ao

autorizado

interessado

garantir

a

autenticidade e verificabilidade dos produtos entregues
em formato digital.
4.5.

SUMÁRIO EXECUTIVO
4.5.1.

Deverá conter uma apresentação concisa dos pontos
relevantes de todos os demais cadernos demandados no
âmbito do presente EDITAL, de forma a apresentar um
conteúdo ao mesmo tempo sintético e abrangente,
centrado em:
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4.5.1.1.

Estudos de benchmarking e inventário de riscos,
considerando a melhores práticas nacionais e
internacionais de gerenciamento de resíduos
sólidos, preferencialmente com aproveitamento
energético;

4.5.1.2.

Pontos de inflexão e debate sobre o tema resíduos
sólidos e congêneres no cenário nacional e
internacional, inclusive apontando as principais
iniciativas

administrativas,

jurisdicionais,

legislativas, políticas e de mercado em curso;
4.5.1.3.

Análise

e

justificativa

dos

benefícios

da

implantação da(s) iniciativa(s) sugerida(s);
4.5.1.4.

Síntese dos estudos de modelagem econômicofinanceira, engenharia e afins, ambientais e
modelagem jurídica, bem como da documentação
complementar

acostada,

reportando

especialmente:
4.5.1.4.1.

a mensuração de custos e possíveis fontes
de custeio;

4.5.1.4.2.

indicação das oportunidades de negócios
latentes,

ainda

que

potenciais,

especialmente no tocante à formalização
de parcerias institucionais e obtenção de
receitas.
4.5.1.5.

Outros pontos que o autorizado reputar relevantes
para concepção e amplitude de seus estudos.

4.6.

DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO ATUAL
4.6.1.

Estudos

atualizados

dos

aspectos

físicos

e

socioeconômicos: documento com a pesquisa das
características físicas, a localização geográfica, os
aspectos demográficos e a estrutura econômica das
regiões receptoras diretas de investimentos em estrutura
de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos
sólidos dentro dos limites do Estado do Maranhão;
4.6.2.

Caracterização dos aspectos urbanos e ambientais:
elaboração de estudos de: [1] caracterização urbana das
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regiões receptoras diretas de investimentos, destacando
o uso do solo, sistema viário de acesso e de transportes;
[2] caracterização ambiental atinente ao aspecto legal dos
vetores de expansão;
4.6.3.

Parâmetros de geração, coleta e destinação final de
resíduos sólidos: [1] dados e indicadores que apresentem
o volume de resíduos sólidos gerados (potencialmente ou
efetivamente)

pelos

municípios

principalmente

aqueles

pertencentes

maranhenses,
às

áreas

de

influência do projeto; [2] indicadores da coleta e
destinação final de resíduos sólidos gerados pelos
municípios

maranhenses,

principalmente

aqueles

pertencentes às áreas de influência do projeto.
4.7.

MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.7.1.

Deverá indicar, a título de estudo de mercado e
demanda:

4.7.1.1.

Projeção de demanda: deve ser realizada uma
projeção de demanda, demonstrada em modelo
estatístico, considerando: [1] usuários dos serviços
descritos no objeto deste Termo de referência; [2]
volume de resíduos sólidos gerados; [3] potencial
de mercado para a logística reversa, segregada
por tipo de resíduos sólidos;

4.7.1.1.1.

Nas projeções de demanda, sugere-se
constar, minimamente, os vetores que
afetam as estimativas, tais como as
premissas da modelagem, o nicho de
atuação e aspectos técnicos, incluindo
testes estatísticos, disponibilizando de toda
a base de dados e modelagem para efeito
de reprodução pela SEDEPE/MA e MAPA;

4.7.1.1.2.

Destaca-se que a evolução da demanda
deve

considerar

eventuais

restrições

operacionais que serão apontadas no
caderno “Estudos de engenharia e afins”.
Também é desejável a indicação de
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tendências

do

mercado,

planos

de

desenvolvimento e a utilização de três
cenários de demanda (otimista, realista e
pessimista) justificando-os.
4.7.1.2.

Avaliação de receitas: Avaliação das fontes de
receita e de como serão apropriadas durante a
concessão, considerando os resultados obtidos
nas projeções de demanda, com previsão das
receitas tarifárias, das receitas não tarifárias, das
receitas provenientes da emissão de créditos de
carbono e outras.

4.7.2.

A

avaliação

econômica

financeira,

que

deverá

contemplar:
4.7.2.1.

Relatório de Avaliação Econômico-Financeira,
utilizando o método de fluxo de caixa descontado
com objetivo de avaliar a atratividade do projeto
para

o

setor

possibilidade

privado.

de

sua

Deve-se

focar

na

autossustentabilidade,

considerando-se os resultados dos estudos de
demanda, das estimativas de receitas, incluindo as
acessórias, dos custos de operação, manutenção
e expansão, custos ambientais, investimentos,
impactos financeiros e tributários decorrentes das
premissas estabelecidas e da análise de risco e
jurídica, due diligence e outros, e sendo avaliados
os

benefícios

fiscais

de

projetos

dessa

envergadura;
4.7.2.2.

Cálculo de parâmetros de viabilidade de projetos
(TIR, VPL, taxa de retorno do acionista, entre
outros)

e

o

estabelecimento

de

premissas

financeiras, tributárias, macroeconômicas etc.; e
4.7.2.3.

Análise de value for money: análise da eficiência
financeira da concessão vis-à-vis o investimento
direto

pelo

ESTADO,

elementos

fundamentais para a modelagem.
4.7.3.

Plano de Negócios, que deverá conter:
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esses,

4.7.3.1.

Programas

de

Operação,

Construção,

Administração,

Exploração,

Desenvolvimento,

Manutenção,

Realização

das

Melhorias

Complementares e de Adequação (com um
cronograma de execução e de desembolsos
anexo,

de

modo

a

permitir

sua

análise

desagregada na modelagem econômica);
4.7.3.2.

Consolidado do conjunto de intervenções julgadas
necessárias e adequadas para administração,
restauração,

conservação,

manutenção,

ampliação de capacidade, operação, segurança e
prestação de outros serviços e outros indicadores
que poderão ser sugeridos pelo INTERESSADO
(as

intervenções

deverão

ser

apresentadas

juntamente com seu cronograma de implantação
ao longo de todos os anos da concessão);
4.7.3.3.

Delimitação de riscos: avaliação dos principais
riscos

operacionais,

econômico-financeiros,

ambientais e outros que possam ser considerados
importantes para o processo decisório;
4.7.3.4.

Deverá indicar e avaliar, a rigor, as atividades,
processos, fluxo e metodologias que devem ser
concebidas e realizadas para viabilização do
modelo de destinação final de resíduos sólidos.

4.7.4.

Apresentação de Modelagem Operacional, que:

4.7.4.1.

Deverá ser incluído Quadro de indicadores de
desempenho – QID, com a consolidação de todos
os indicadores de desempenho apontados nos
diversos cadernos. Elaboração da documentação
necessária à licitação, como o quadro de
referência dos indicadores de desempenho, a
matriz de riscos e as garantias;

4.7.4.2.

Em caso de viabilidade técnica de cogeração de
energia

elétrica,

informar

as

principais

características técnicas da(s) usina(s), tais como
potência instalada, capacidade de geração de
energia elétrica, características técnicas das
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subestações etc. Avaliar impactos da cogeração
no CAPEX e OPEX; e
4.7.4.3.

Definição das melhores rotas tecnológicas para o
projeto: [1] detalhamento do balanço de massa e
de

energia;

[2]

quantificação

dos

custos

associados; [3] avaliações ex ante e ex post da
emissão de gases geradores do efeito estufa, de
acordo com a tecnologia a ser adotada.
4.8.

ESTUDO DE ENGENHARIA E AFINS
4.8.1.

Inventário das condições necessárias para a viabilização
de eventuais obras necessárias à realização do projeto,
considerando todos os investimentos em infraestrutura.
Deve-se, também, apresentar as eventuais limitações
físicas/operacionais e não-conformidades existentes para
a viabilização do projeto.

4.8.2.

Plano para o desenvolvimento da solução mais adequada
para o projeto.

4.8.3.

Apresentação de anteprojeto de engenharia, com as
fases/etapas de implantação consistentes com as
projeções do estudo de mercado, atendendo aos
parâmetros e especificações técnicas mínimas, bem como
evidenciando o atendimento a todas as normas técnicas
aplicáveis às soluções de engenharia apresentadas.

4.8.4.

O anteprojeto deverá conter elementos que permitam a
plena caracterização das obras previstas para sua
implantação, como desenhos esquemáticos, croquis ou
imagens,

quando

necessários

para

o

perfeito

entendimento dos principais componentes da obra, ou
ainda outras investigações e ensaios, quando couber.
Deverá ser apresentada a caracterização das obras
previstas, considerando-se as informações legais e
técnicas que regem e limitam o objeto da concessão, bem
como a legislação complementar aplicável ao setor.
4.8.5.

Estimativa

de

Determinação

custos
dos

de

investimento

quantitativos

dos

(CAPEX):

investimentos,

referenciada em projetos-padrão compatíveis com os
Rua da Estrela, 473 • Centro (Praia Grande) • CEP: 65010-200 • São Luís - MA
CNPJ: 06.281.794/0001-95 • Fone: (98) 3214 1001

demais

elementos

quantidades

do

agregadas

anteprojeto
principais

utilizado,
ou

em

em

outras

metodologias aplicáveis, observando-se:
4.8.5.1.

Preços unitários baseados em sistemas oficiais de
preço, em preços de mercado ou em valores
referenciais admitidos pela Administração Pública
Federal,

principalmente

pelos

órgãos

de

fiscalização e controle;
4.8.5.2.

A estimativa de custo global dos investimentos
deverá ter como base as quantidades, preços e
demais elementos do anteprojeto apresentado,
possuindo precisão e confiabilidade compatíveis
com o nível de detalhamento do elemento técnico
sob análise.

4.8.6.

Os custos operacionais deverão ser baseados em
referências

de

custos

eficientes,

inclusive

com

benchmarking de outros empreendimentos semelhantes,
nacionais e internacionais.
4.8.6.1.

Tais custos deverão conter, além dos custos de
manutenção e de capital, custos de pessoal,
material de consumo, serviços públicos e serviços
contratados ou terceirizados. Os custos de pessoal
deverão retratar uma estrutura organizacional
hipotética do operador e todos os custos deverão
ser compatíveis com as soluções adotadas.

4.9.

ESTUDOS AMBIENTAIS
4.9.1.

Descrição dos Sistemas/Planos de Gestão Ambientais
propostos/Avaliação do passivo ambiental: diagnóstico
dos

Sistemas/Planos

propostos/passivo

de

ambiental

Gestão
relativo

Ambientais
à

eventual

infraestrutura implantada.
4.9.2.

O Relatório deverá conter uma avaliação da situação
socioambiental da região eleita para abrigar o projeto:
localização; características do entorno; análise completa
do histórico e da situação atual das licenças ambientais e
condicionantes correlatas a obras e operação do projeto;
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análise

da

regularidade

conformidade/inconformidades

ambiental

perante

os

e
órgãos

fiscalizadores das atividades e ante o Ministério Público;
análise de autorização para supressão de vegetação e
medidas de compensação ambiental; análise de outras
autorizações, outorgas e licenças ambientais existentes
ou necessárias à estrutura necessária ao projeto.
4.9.3.

Deverá ser realizada análise da hidrografia, da cobertura
vegetal e da fauna e do seu entorno. Da mesma forma,
deverá ser feita a identificação, classificação e análise dos
passivos ambientais e sociais existentes.

4.9.4.

Deverão ser realizadas análises do Plano Diretor Urbano
na área afetada pelo projeto.

4.9.5.

Plano de gestão ambiental: definição de um conjunto de
iniciativas e ações para a preservação e restauração dos
recursos ambientais e qualquer resíduo de interesse
científico, geológico, histórico e arqueológico, mantendo
sua disponibilidade e uso racional. Tal plano deve conter:

4.9.5.1.

Medidas

para

a

remedição/recuperação

de

passivos ambientais;
4.9.5.2.

Avaliação da ocupação e uso do solo e das
unidades de conservação e redondezas e de
eventuais ocupações irregulares dentro da área
eleita para abrigar o projeto;

4.9.5.3.

Avaliação dos projetos de gestão de resíduos
sólidos quanto às melhores práticas aplicáveis ao
meio ambiente e seu impacto ambiental.

4.9.6.

Identificação dos riscos ambientais: descrição dos
principais riscos, restrições e impactos socioambientais do
plano de implantação do sítio proposto no estudo de
engenharia

e

estratégias/medidas

de

mitigação

específicas para cada risco identificado.
4.9.7.

Diretrizes ambientais e cronograma: diretrizes e previsão
de cronograma para o licenciamento ambiental do
empreendimento pela futura concessionária, quando
aplicável;
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4.9.8.

Estimativa de custos ambientais: Definição do custo
atinente ao licenciamento ambiental, incluindo passivos
existentes e implantação de medidas mitigadoras,
soluções e estratégias para viabilização do projeto do
ponto de vista socioambiental;

4.9.9.

Indicadores de desempenho ambiental: recomendação de
indicadores de desempenho ambientais para posterior
avaliação da concessionária pelo Poder Concedente;

4.9.10.

Propostas de inclusão social de catadores de materiais
recicláveis;

4.9.11.

Indicação de potencial contribuição às compensações de
emissão de carbono (ou gás de efeito estufa equivalente)
e geração de créditos de carbono; e

4.9.12.
4.10.

Propostas de ações de educação ambiental.

MODELAGEM JURÍDICA
4.10.1.

Avaliação jurídica do modelo adotado, bem como análise
jurídica quanto aos itens que podem ter impacto no
projeto, e deverá conter:

4.10.2.

Mapeamento das opções possíveis para viabilizar o
arranjo jurídico necessário para a implementação do
projeto

com

necessárias,

Indicação
tais

como

das

ferramentas

contratos,

jurídicas

convênios

de

cooperação, contrato de programa, etc;
4.10.3.

Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais
que condicionam a publicação de editais de licitação;

4.10.4.

Assessoramento técnico na elaboração de minutas de
instrumentos

licitatórios

e

demais

documentos

necessários à implementação do projeto, incluindo:
4.10.4.1.

Minuta de leis, decretos, contratos, editais e seus
anexos;

4.10.4.2.

Garantias a serem exigidas na licitação;

4.10.4.3.

Mecanismos que deverão estar contratualmente
presentes para disciplinar o equilíbrio econômico
financeiro do futuro contrato.
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4.10.5.

Assessoramento técnico na organização das tarefas e
decisões em documentos para a publicação da consulta
pública;

4.10.6.

Definição das garantias de proposta e de execução
contratual a serem exigidas no contrato de concessão;

4.10.7.

Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e
financeira dos licitantes;

4.10.8.

Indicação dos critérios técnicos objetivos de julgamento
das propostas;

4.10.9.

Definição

dos

índices

de

desempenho

a

serem

considerados;
4.10.10.

Regulação e fiscalização do contrato;

4.10.11.

Penalidades para o inadimplemento das obrigações;

4.10.12.

Estabelecimento de regras de pagamento vinculadas ao
desempenho na execução do contrato, bem como outros
aspectos jurídicos relevantes;

4.10.13.

Deverão ser previstas cláusulas que estabeleçam
mecanismos

de

resolução

de

conflito,

rescisão,

indenização, penalidade, encampação e reversão dos
bens, além da revisão periódica do contrato;
4.10.14.

Estudo das formas/mecanismos de pagamento para que
o contrato seja sustentável;

4.10.15.

Vinculação

da

remuneração

aos

Indicadores

de

Desempenho;
4.10.16.

5.

Minutas de edital e anexos necessários para as licitações.

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
5.1.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO adotará os seguintes critérios de
julgamento:
5.1.1.

impacto socioeconômico e ambiental da proposta, com a
indicação de instrumentos idôneos de verificação de
desempenho da solução e a respectiva metodologia para
a sua aferição.
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5.1.2.

a conformidade às exigências do item 4 do Termo de
Referência e a observância dos preceitos contidos neste
EDITAL e seus Anexos;

5.1.3.

a viabilidade e maturidade do modelo em atenção à
estrutura de governança, especialmente do ponto de vista
econômico-financeiro;

5.1.4.

o grau de desenvolvimento da solução proposta, sua
consistência técnica, especialmente considerando os
padrões de conformidade técnica de elaboração, segundo
normas e procedimentos científicos pertinentes, e a
compatibilidade com a legislação aplicável ao tema e com
as normas técnicas emitidas pelos órgãos e pelas
entidades competentes.

5.2.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO poderá contar com a contribuição
e assessoramento de especialistas, instituições e centros de
excelência escolhidos por critérios técnicos para fins de melhor
avaliar os ESTUDOS.

5.3.

Os ESTUDOS apresentados poderão ser selecionados e
aprovados parcial ou integralmente pela COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO.

5.4.

Poderão ser utilizados elementos de um ou de diversos estudos,
sendo que os proponentes serão, se for o caso, ressarcidos
proporcionalmente ao efetivo aproveitamento de seus respectivos
produtos.

5.5.

Os ESTUDOS, caso selecionados, total ou parcialmente, terão
seus respectivos direitos autorais cedidos, de forma irrevogável,
irretratável e incondicional para o ESTADO.
5.5.1.

Aos autores e responsáveis pelos estudos não será
atribuída remuneração ou indenização pelos direitos
decorrentes da autoria e da propriedade intelectual de
obras ou invenções.

5.6.

Na hipótese de a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO entender que
nenhum dos ESTUDOS apresentados atenda satisfatoriamente,
não selecionará qualquer deles para utilização futura, caso em
que todos os documentos apresentados poderão ser destruídos
se não forem retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data de publicação da decisão.
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5.7.

O valor atribuído pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO poderá ser
rejeitado pelo INTERESSADO, hipótese em que não serão
utilizadas as informações contidas nos documentos selecionados,
os quais poderão ser destruídos se não retirados no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data de rejeição, ficando fica facultado à
Comissão

selecionar

outros

projetos,

levantamentos,

investigações e estudos entre aqueles apresentados.
5.7.1.

O valor atribuído pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
deverá ser aceito por escrito, com expressa renúncia a
outros valores pecuniários.

5.8.

Mesmo após concluída a fase de seleção, a COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO poderá solicitar correções e alterações dos
ESTUDOS se forem necessárias para atender a demandas de
órgãos de controle ou para aprimoramento técnico, permitido ao
AUTORIZADO apresentar novos valores para o eventual
ressarcimento.

5.9.

O edital do procedimento licitatório para contratação do
empreendimento objeto deste EDITAL conterá obrigatoriamente
cláusula que condicione a assinatura do contrato pelo vencedor
da licitação ao ressarcimento dos valores relativos à elaboração
dos ESTUDOS utilizados na licitação.

5.10.

Os autores ou responsáveis economicamente pelos ESTUDOS
apresentados neste EDITAL poderão participar direta ou
indiretamente do procedimento concorrencial de seleção de
parceiro privado para realização de negócio afeto ao objeto deste
EDITAL.

5.11.

O valor nominal para eventual ressarcimento pelos produtos
efetivamente apresentados decorrentes deste EDITAL será de
até 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor total
estimado para os investimentos necessários à implementação do
empreendimento (CAPEX) ou para os gastos necessários à
operação e manutenção do empreendimento durante o período
de vigência do contrato (OPEX), o que for maior, respeitando o
limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

5.12.

Os ESTUDOS efetivamente utilizados poderão ser ressarcidos,
obedecida a seguinte proporção:
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5.12.1.1.

Diagnóstico de situação atual: até 10% do valor
unitário;

5.12.1.2.

Modelagem Econômico-Financeira: até 25% do
valor unitário;

5.12.1.3.

Modelagem de Engenharia e afins: até 30% do
valor unitário;

5.13.

5.12.1.4.

Estudos Ambientais: até 15% do valor unitário;

5.12.1.5.

Modelagem Jurídica: até 20% do valor unitário.

O ressarcimento está condicionado à atualização ou à
adequação, se necessárias, dos estudos técnicos apresentados
até a abertura da eventual licitação do empreendimento, em
decorrência, entre outros aspectos, de:
5.13.1.

alteração de premissas regulatórias e de atos normativos
aplicáveis;

5.13.2.

recomendações e determinações dos órgãos de controle;
ou

5.13.3.

contribuições provenientes de consulta e audiência
pública.

São Luís (MA), 09 de agosto de 2022.

JOSE REINALDO
CARNEIRO
TAVARES:00138754349

Assinado de forma digital por JOSE
REINALDO CARNEIRO
TAVARES:00138754349
Dados: 2022.08.08 18:01:56 -03'00'

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos SEDEPE/MA

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES
Diretor-Presidente da MAPA
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022/SEDEPE/MAPA

ANEXO II - REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
ESTUDOS

À COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
04/2022/SEDEPE/MAPA

Pelo

presente

instrumento,

a

pessoa

abaixo

identificada

vem,

respeitosamente, requerer autorização para apresentação de estudos ao presente
PMI, cuja finalidade é o fornecimento, ao ESTADO, de projetos, levantamentos,
investigações ou estudos, para realização de investimentos e operação de estrutura de
transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de municípios
maranhenses.

Identificação do(s) interessado(s)
Nome ou razão social
do(s) interessado(s)
No caso de
requerimento feito em
grupo indicar o nome
do líder
Nacionalidade, estado
civil e profissão, no
caso de pessoa física
CPF ou CNPJ
Endereço eletrônico
Domicílio / sede

Representante legal /
procurador, se for o
caso
Contato telefônico /
WhatsApp, com DDD
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Desta forma, em atenção às normas editalícias regentes, apresenta-se
nesta ocasião as seguintes informações.
1. Indicação do profissional responsável pela coordenação dos estudos, com a
descrição do respectivo do nome, cargo, nº de inscrição no respectivo conselho
profissional, se for o caso, meios de contato:
Profissional:
Cargo:
Inscrição no Conselho Profissional:
Endereço eletrônico:
Telefone/WhatsApp:
2. Indicação sintética das experiências do interessado na realização de projetos,
estudos, levantamentos e investigações similares ao objeto deste PMI, que
deverão ser devidamente comprovadas, nos termos do Edital do PMI e seus
Anexos:

3. Detalhamento das atividades que pretende realizar, considerado o escopo dos
projetos, levantamentos, investigações e estudos definidos neste PMI:
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5. Cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data final
para a entrega dos trabalhos:
CRONOGRAMA ESTIMADO
Tarefa / atividade

Data

6. Ressarcimento pretendido, observando-se os requisitos contidos no Edital e
seus Anexos :

Cidade: _______________________________
Unidade Federativa: _____________________
Dia, mês e ano: ________________________

_______________________________________________
Assinatura do requerente
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022/SEDEPE/MAPA

ANEXO III - DECLARAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO CONJUNTO1

Pelo presente instrumento, a pessoa abaixo identificada, na condição de
interessada em participar do presente PMI, em atenção às normas editalícias regentes,
presta as declarações e assume os compromissos a seguir descritos.
Identificação do(s) interessado(s)
Nome ou razão social
do(s) interessado(s)
Nacionalidade, estado
civil e profissão, no
caso de pessoa física
CPF ou CNPJ
Endereço eletrônico
Domicílio / sede

Representante legal /
procurador, se for o
caso
Contato telefônico /
WhatsApp, com DDD

Declara que:
[

] tomou conhecimento de todas as informações e das condições de
participação no PMI, anuindo com as exigências previstas;

[

] cumpre a vedação contida no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal
da República Federativa do Brasil;

1

DE CIÊNCIA SOBRE OS TERMOS DO EDITAL; DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DE
RESPONSABILIDADE E IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS; DE
ADEQUADO TRATAMENTO DE DADOS E DE COMPROMISSO DE
CONFIDENCIALIDADE QUANTO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS.
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[

] se responsabiliza inteiramente pela idoneidade dos documentos
apresentados e pelos estudos a serem realizados, caso autorizado
para tanto.

Por fim, presta o compromisso de:
[

] respeitar as normas ético-profissionais cogentes, notadamente quanto
ao caso de potenciais conflitos de interesses no curso do presente
PMI ou nos atos dele decorrentes;

[

] realizar o adequado tratamento de dados a que porventura obtiver
acesso em decorrência do PMI, observando especialmente o dever
de manter a confidencialidade sobre informações protegidas por
sigilo bancário, estratégico, comercial ou ainda imprescindível para a
segurança da sociedade e do ESTADO, adotando todos os
procedimentos e protocolos de segurança informacional para tanto.

Cidade: _______________________________
Unidade Federativa: _____________________
Dia, mês e ano: ________________________

_______________________________________________
Assinatura do requerente
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MARANHÃO PARCERIAS S/A
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022/SEDEPE/MAPA

ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Pelo presente instrumento, a pessoa abaixo identificada:
Dados de identificação
Nome ou razão social
do(s) interessado(s)
Nacionalidade, estado
civil e profissão, no
caso de pessoa física
CPF ou CNPJ
Endereço eletrônico
Domicílio / sede

Representante legal /
procurador, se for o
caso
Contato telefônico /
WhatsApp, com DDD
na condição de interessada em participar do presente PMI, e doravante CEDENTE, em
atenção às normas editalícias regentes, cede ao ESTADO DO MARANHÃO, doravante
CESSIONÁRIO, os direitos decorrentes da autoria e da propriedade intelectual
sobre os estudos apresentados no âmbito deste procedimento, especialmente os
direitos de edição, de publicação, de tradução para outro idioma e de reprodução por
qualquer processo ou técnica, de acordo com as condições abaixo expostas:

1. O CEDENTE declara que é autor e titular da propriedade dos direitos autorais dos
ESTUDOS apresentados, assumindo integral responsabilidade sobre seu conteúdo,
inclusive sobre eventual infringência a direitos de terceiros.
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2. O CEDENTE cede e transfere todos os direitos autorais relativos aos ESTUDOS ao
CESSIONÁRIO, especialmente os direitos de edição, de publicação, de tradução para
outro idioma e de reprodução por qualquer processo ou técnica, passando esta a deter
exclusividade sobre direitos referentes ao estudo, sendo vedada qualquer reprodução,
total ou parcial, em qualquer outro meio de divulgação, impresso ou eletrônico, sem que
haja prévia autorização formal por parte do ESTADO DO MARANHÃO.
3. A CESSÃO É GRATUITA e, portanto, não haverá qualquer tipo de remuneração pela
utilização dos ESTUDOS TÉCNICOS pelo CESSIONÁRIO, com exceção da
possibilidade de ressarcimento pelos efetivamente utilizados, nos termos do Edital do
PMI e seus Anexos.
4. Por ser verdade, firmo a presente, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

Cidade: _______________________________
Unidade Federativa: _____________________
Dia, mês e ano: ________________________

_______________________________________________
Assinatura do cedente
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