PREFEITURA MUNICIPAL DE AQAILANDIA
GABIENTE DO PREFEITO
CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

RESOLUQAO CGP No 01, DE 11 DE MARCO DE 2016.

DispOc sobre a defin!çao de areas prioritarias
para o recebimento de Manifestaçao de
Interesse Privado (MIP).

o

CONSELI-lO GESTOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO MUNICIPIO

DE AcAILANDIA - COP, no uso das atribuiçoes que Ihe conferem a Lei Municipal n o
447, de 04 de janeiro de 2016,

RESOLVE:

Art 1 0 . Ficam definidas coma areas prioritarias para orientar a apresentacao
espontârtea de Manifestaçao de Interesse Privado (MIP), formulada par pessoa
fisica ou juridica de direito privado, para possivel usa ia estruturaçäo de
empreendimerito objeto de concessäo comurn ou permisso de serviços pUblicos,
Parceria PibIico-Privada, arrendamento de bens pUblicos Cu concessäo de direito
real de uso, as seguintes:

lmplantacào e Gestao de Central de Abastecimento - CEASA;
II - ImpIantaço e Gestäo de Nova Terminal Rodoviário de Passageiros;
III - Expansào, Modernizaçao, Operaçao e Manutengào da Iluminaço PUblica;
IV— Gestao de Residuos de Soidos Urbanos; e
V - Linlias de Transporte Coletivo Urbano.

Art 2 0 . A critOrio do COP, a MIP apresentada nos termos desta Resoluçäo poderá
subsidiar a deflagraçäo de Procedimento de Manifestaçao de Interesse (PMI), cujos
parâmetros poderäo adotar, no todo ou em parte, a conceito,

Os estudos e/ou

projetos que acompanharam a Mm, sem assistir direito de preferencia, proteção de
direito autoral ou irtdenizaçao ao iriteressado ern
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Art. 3 0 . A soluçao proposta poderá conjugar as areas prevtstas no art. 10 entre Si OU
corn outras rião previstas no dispositivo, desde que seja justificada a viabilidade
técnica e econOmica.

Art. 40 . Os estudos e levantarnentos deverão ser entregues pelo proponents, no
minimo, corn nivel de detaiharnento de estudo conceitual, considerarido a
exploraçao do equiparnento urbana corno urn todo.

Art 5 0 . A MIP será apresentada por rneio de proposta escrita am papel,
acornpanhada de côpia em midia eletronica, a ser entregue no Protocolo da
Prefeitura Municipal de Açailândia, situado na Av. Santa Luzia, s/n, Farque das
NaçOes, Açailandia, devendo conter, preferencialmente, as seguintes inforrnaçOes:

- Oenominaçao social do interessada, CNPJ/CPF, ramo de atividade, identificaçao
do seu responsável legal (cargo e profissao), endereço fisico completo e eletronico,
nünieros de telefone e fax;
II - Descriçäo de experiência do interessado corn projetos sirnilares;
Ill - Avaliaçao técnica preliminar de solucOes:
Levantarnento prévio de soluçdes técnicas existentes am projetos similares;
Descriçao de casos de sucesso em projetos sirnilares; e
Proposiçäa de soluçOes tecnicas acornpanhada de justificative;
IV - Desenho conceitual do modelo de negOcio proposto:
Oescriçao do projeto: setbr, caracteristicas técnicas (superficie), entre outros;
Justificativas;
Pertinência estrategica: Explicaçao/justificativa a respeito da conforrnidade com as
politicas geras/pIanos estrategicos de Açailãndia;
Participaçao na matriz de desenvolvirnento; e
Potencial do ernpreendirnento.
V - Anahse preliminar econornico-financeira:

1
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- Frazo de concessäo;
• Custo estirnado e a composiçäo do investimento (CAPEX);
• Custos de operaçäo e rnanutençäo estimados (aPEX);
• Receita estimada (caso 0 projeto gere receita);
• Cronograrna: datas desejadas relacionadas ao projeto, detaihando prazo de
investimento e prazo de operaçäo; e
• Esboço do modelo de financiarnento do empreendimento: consideraçOes sobre as
necessidades de apolo ou contraprestaçoes pblicas e estimativas, caso existam.
VI - Impactos e beneficios:
• Areafpopulaçao afetada;
• Descriçao da necessidade que justifica o projeto. Principals fatores de impacto
econômico e beneficios socioeconârnicos do projeto;
• Disponibilidade de terreno/local, se relevante micro e macroIocalizaço;
• Matriz de riscos preliminar (riscos do projeto, do execuçäo e de exploraçao); e
• Consideraçoes ambientais - descriçao de requisitos/dificuldades ambientais
quando relevantes.
VII - Aspectos que carecem de esciarecirnentos, levantamento, estudo e
investigaçOes para as fases subsequentes do projeto.
Viii - Cronograrna indicativo das atividades a serem desenvolvidas durante a
elaboraçäo dos projetos/estudos (piano de trabaiho indicativo).

§ 1 0 A critOrlo do proponente, a MIP podera ser instruida corn proposta de minuta de
Edital de Procedirnento de Manifestaçäo de Interesse (PMI) e outros estudos e
levantarnentos relevantes para a estruturaçao da soluçao proposta.
§ 2 0 A Secretaria Executiva do COP poderá solicitar informaçoes adicionais ao
proponente.
Art. 6 0 . 0 prazo para apresentacào de MIP reiativa as areas descritas no art. 10 sera
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de 120 (cento e vinte) dias contados da publicaçäo desta Resouçao no Diário Oficial
do Municipio.
Art. 7 0 . 0 COP ccntinuará recebendo, seni fixaçao de prazo, ManifestaçOes de
Interesse Privado relativas a outras areas de interesse do municipio de Açailândia,
observando-se, preferencialmente, a disposta no art. 6 0 desta Resoluçào.

Art 8 0 . Esta Resoluçäo entra em vigor na data de sua publicaçao.
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