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REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO Nº 01/2019 – MAPA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0163162/2019 – MAPA 

 

A MARANHÃO PARCERIAS – MAPA, através da sua Diretoria de Parcerias e 

Negócios Imobiliários, divulga a presente Requisição de Informação (RI) visando à 

obtenção de cotação de valores relativos à construção do Projeto “Complexo Cidade da 

Justiça”, composto por 5 (cinco) edifícios funcionais públicos em imóvel de 

propriedade do Estado do Maranhão correspondente a área desmembrada do Sítio Santa 

Eulália, no município de São Luís. 

Dentro dos prazos aqui previstos, os interessados deverão apresentar as informações 

requeridas no presente documento a fim de subsidiar e agregar a expertise da iniciativa 

privada para os estudos de viabilidade do projeto supramencionado.  

Este documento e seus ANEXOS estão disponíveis para consulta e impressão no 

Endereço Eletrônico da MAPA: http://mapa.ma.gov.br. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 Solicitar a iniciativa privada, mormente, empresas ligadas a construção civil, a 

cotação de valores relativos à construção do Projeto “Complexo Cidade da 

Justiça”, composto por 5 (cinco) edifícios funcionais voltados a órgãos 

públicos em imóvel de propriedade do Estado do Maranhão correspondente a 

área desmembrada do Sítio Santa Eulália, no município de São Luís, conforme 

ANEXOS. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 O Complexo Cidade da Justiça objetiva a concentração de serviços de 

prestação jurisdicional, através de infraestrutura completa e de qualidade em 

um espaço atrativo e acessível. Dessa forma, o projeto quer concentrar 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA), Procuradoria Geral do 

Estado do Maranhão (PGE/MA), Defensoria Pública do Estado do Maranhão 

(PGE/MA), Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16/MA) e a 

Seção Judiciária da Justiça Federal (JF/MA) no espaço Sítio Santa Eulália. 

2.2 Diante de tal cenário, resta clara a necessidade de um novo espaço físico com o 

intuito de abrigar os mencionados entes do Judiciário. Estruturas essas que 

sejam capazes de assegurar o amplo atendimento ao cidadão, de fornecer 

melhores condições de trabalho aos servidores, de proteger com o devido 

cuidado os documentos arquivados e de possibilitar a expansão dos órgãos 

técnicos. Tudo isso impacta diretamente na qualidade da prestação 
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jurisdicional e, consequentemente, na fruição de direitos por parte dos 

cidadãos. 

2.3 Além da necessidade evidente da obra, faz-se pertinente justificar neste termo 

os motivos que levaram a Administração Pública a selecionar o terreno em 

questão. A escolha do terreno desmembrado do chamado “Sítio Santa Eulália” 

para as obras não se faz ocasional: ela se localiza em região que concentra em 

seus arredores diversas outras estruturas ligadas à prestação jurisdicional, como  

as sedes do Fórum Desembargador Sarney Costa, do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão, da Ordem dos Advogados Brasileira (OAB), da 

Procuradoria Geral da Justiça e do 08º Juizado Especial Cível e das Relações 

de Consumo. Além de órgãos do Judiciário, estruturas de outras esferas 

públicas também estão localizadas nos arredores, com destaque especial para a 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e para os Edifícios Clodomir 

Millet, Ed. Nagib Haickel e Palácio Henrique de la Rocque, que, juntos, 

abrigam grande parte das Secretarias de Estado.  

2.4 A criação de um complexo Judiciário em uma região que já concentra diversos 

órgãos voltados à prestação jurisdicional e ao funcionamento da máquina 

pública tem o potencial de facilitar a coordenação, comunicação e integração 

das diferentes esferas de poder que compõem o Estado. Isso porque a 

aproximação física dos entes reduz externalidades negativas em seu fluxo 

comunicacional (como distância, dispêndios com motorista, demora na entrega 

de documentos, etc.) e facilita o contato de seus componentes.  

2.5 Além disso, trata-se de uma região de fácil acesso, cercada por amplas 

avenidas que integram rotas de diversas linhas de transporte público, de sorte 

que a escolha do local implica na facilitação de acesso da população à 

prestação de serviços jurisdicionais, dando efetividade concreta ao 

mandamento constitucional de amplo acesso à Justiça. 

2.6 A escolha do terreno também encontra outros motivos. Em que pese sua 

localização privilegiada, a região do Sítio Santa Eulália abriga diversos 

terrenos públicos desprovidos de qualquer finalidade, que deixam de cumprir 

sua função social, tal qual preconizada pelos artigos 5º, inciso XXIII, 170, 

inciso III e 182, §2º, da Constituição Federal, bem como artigo 39 da Lei nº 

10.257/2001. A não ocupação de tais terrenos gera vazios urbanos que 

contribuem para uma maior insegurança e violência na região, além de deixá-

los suscetíveis a ocupações irregulares. Assim, a destinação do terreno para 

fins específicos que contribuam para a circulação de pessoas e para a 

apropriação de espaços públicos por parte da população maranhense é algo 

que, certamente, traduz o interesse público. 
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2.7 Em suma, o juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública 

que culminou no lançamento da presente requisição e na escolha do terreno em 

voga contempla os seguintes objetivos do Governo do Estado: (i) fornecer 

estruturas físicas adequadas ao pleno funcionamento dos órgãos de prestação 

jurisdicional, em local acessível à população, de modo a promover de forma 

concreta o Direito Constitucional de Acesso à Justiça; (ii) promover a 

ocupação de vazios urbanos, dotando-os de função social e trazendo à luz as 

diretrizes gerais de política urbana, tal qual ordenado pelo Estatuto da Cidade e 

pela Constituição Federal; (iii) proteger o bem público contra possíveis 

esbulhos, tendo em vista, inclusive, o histórico de recentes ocupações 

irregulares no local; (iv) promover a circulação de pessoas na área e a 

apropriação do espaço público por parte da população maranhense, diminuindo 

a sensação de insegurança e a violência. 

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1 Esta requisição, sem prejuízo de outras normas pertinentes, deve observar os 

seguintes diplomas legislativos: 

3.1.1 Lei Federal nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios; 

3.1.2 Regulamento de Licitações e Contratos da Maranhão Parcerias – 

MAPA; 

3.1.3 Lei Federal nº 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis 

urbanos e os procedimentos a elas pertinentes; 

3.1.4 Outras Leis e Normas Aplicáveis à espécie. 

 

4. DO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

4.1 As dúvidas decorrentes da interpretação deste documento deverão ser 

exclusivamente encaminhadas ao endereço eletrônico 

projetos@mapa.ma.gov.br em até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite 

fixada para apresentação das informações, sob o título “Requisição de 

Informação - Complexo Cidade da Justiça”. 

4.2 As respostas com as respectivas dúvidas serão disponibilizadas no endereço 

eletrônico da MAPA: http://mapa.ma.gov.br. 

about:blank
http://mapa.ma.gov.br/
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4.3 As empresas interessadas poderão solicitar reuniões de esclarecimento com o 

corpo técnico da MAPA. 

4.3.1 Qualquer reunião entre as empresas e o corpo técnico da MAPA deve 

ser solicitada oficialmente pelo e-mail projetos@mapa.ma.gov.br, a 

data e horário de tais reuniões serão disponibilizadas no site desta 

empresa. 

4.3.2 As reuniões realizadas neste formato serão reduzidas em ata e 

publicadas no sítio eletrônico da MAPA, bem como integrarão o 

referido processo administrativo. 

 

5. DAS INFORMAÇÕES REQUISITADAS 

5.1 Orçamentos referentes ao objeto descritos no ANEXO I – 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO, em que constam os 

requisitos gerais e especificações técnicas das edificações do “Complexo 

Cidade da Justiça” e as informações relativas ao terreno do Sítio Santa Eulália, 

especificando os custos diretos, custos indiretos, lucro desejado e o valor 

adotado de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 

5.2 O valor do aluguel mensal em caso de contratação para execução do objeto no 

modelo Built to suit (BTS), tendo em vista o limite de 1% do valor do bem 

locado, o período de locação por 30 anos e a taxa interna de retorno (TIR). 

5.3 O valor do aluguel mensal em caso de contratação no modelo BTS, mantidas 

as condições da cláusula acima, porém, considerando a possibilidade de 

transferência do terreno para o particular responsável pelas eventuais obras.  

5.4 Para apresentação dos valores especificados nos itens 5.2 e 5.3, fica a critério 

da empresa utilizar o valor referente ao item 5.1 ou estruturar novo orçamento 

específico para contratação no modelo BTS. 

5.5 As informações deste item podem ser complementadas ou alteradas de acordo 

com solução apresentada pela empresa, sendo o requisitado nos itens 5.1, 5.2, 

5.3 e especificado nos ANEXOS o mínimo esperado. 

 

6. DA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO 

6.1 A Requisição de Informação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, 

impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 

mailto:licitacao@mapa.ma.gov.br
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rubricadas todas as folhas pelo representante legal, conforme ANEXO II – 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. 

6.2 Ela deve ser enviada nos moldes abaixo:  

 

Ref.: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO Nº. 01/2019 - MAPA 

Maranhão Parcerias – MAPA 

Diretoria de Parceria e Negócios Imobiliários 

(NOME DA EMPRESA) 

Rua da Estrela, nº 473 - Centro, São Luís - MA, 65010-200. 

 

6.3 As informações deverão ser entregues até 24/10/2019. 

 

7. DA RESPONSABILIDADE 

7.1 Este documento não constitui compromisso de contrato para a venda ou 

fornecimento de quaisquer bens ou serviços entre a MAPA e a empresa que 

presta as informações. 

7.2 Não caberá ressarcimento de qualquer valor, ainda que a título de compensação 

de despesas, pela submissão de respostas, demonstrações, discussões ou por 

qualquer outro motivo decorrente desse processo. 

7.3 A interessada é responsável por qualquer custo ou despesa decorrentes do 

cumprimento da presente proposta. 

7.4 A MAPA compromete-se a manter sigilo de todas as informações enviadas 

pelas empresas participantes. 

 

8. DO ANEXO 

8.1 Integra este documento os seguintes ANEXOS: 

ANEXO I – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO 

ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

São Luís - MA, 24 de setembro de 2019. 
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______________________________________ 

DIEGO MARANHÃO 

Diretor de Negócios Imobiliários e Parcerias 


