
 
 

NOTA INFORMATIVA Nº 01/2021 
 

A Comissão de Avaliação, Seleção e Monitoramento, instituída pela 

Portaria n.º 75 de 29 de setembro de 2021, no âmbito de sua competência para 

o processamento e julgamento do Procedimento de Manifestação de Interesse 

para o fornecimento, ao ESTADO, de projetos, levantamentos, investigações e 

ESTUDOS de viabilidade e modelagem técnica, operacional, econômico-

financeira e jurídica, com fins de subsidiar modelagem da CONCESSÃO do 

AEROPORTO localizado na cidade de Barreirinhas - MA, manifesta-se por meio 

do presente instrumento, para prestar/reforçar as seguintes informações 

técnicas: 

a) Em se tratando dos Contratos vigentes relacionados ao aeroporto, da 

malha aérea atual do aeroporto, e dos sistemas de apoio às companhias 

alocado no aeroporto, explica-se que o aeroporto não possui contratos 

vigentes relacionados à sua operação e manutenção e os demais itens 

não se aplicam em virtude da classificação atual do aeródromo. 

b) O aeroporto possui classificação atual de AP-0, com movimento 

aproximado de 800 (oitocentas) operações anuais, não considerando o 

ano de 2020, cuja movimentação foi aproximadamente de 300 (trezentas) 

operações. Dados referentes à aviação comercial, não se aplicam. 

c) O aeroporto está em fase final de conclusão das obras do terminal de 

passageiros e sem processo de certificação em vigor. Não se aplicam ou 

estão indisponíveis dados referentes ao MOPS atualizado; Balanço 

Patrimonial, DRE e Fluxo de Caixa de pelo menos 05 (cinco) anos; folha 

de pagamentos atualizada com o descritivo de cargos e salário pelo 

mesmo período; custos operacionais pelo mesmo período; documento 

referente ao yield. 

d) O PBZR atual encontra-se registrado no site da ANAC, o qual em virtude 

do processo de alteração da classificação para AP-l para operação de 

voos regulares, poderá sofrer alterações. 

Demais informações necessárias disponíveis para o desenvolvimento da 

modelagem de desestatização do Aeroporto de Barreirinhas foram elencadas ao 



 
longo do Edital e anexos do PMI. Conforme outras informações pertinentes 

cheguem ao conhecimento desta Comissão, as mesmas serão divulgadas. 

 

São Luís, 08 de novembro de 2021. 

 

 

MANOEL JUNIOR FERREIRA VELOSO 
Presidente da Comissão de Avaliação,  

Seleção e Monitoramento. 
 


