
 

 

AUTORIZAÇÃO N° 001/2018 
 
Dispõe sobre a Manifestação de Interesse Privado, proposta pela LM 
ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, processo administrativo n° 

82401/2018. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 71, IV, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso e do artigo 75, §1º da Lei Complementar nº 207, 
de 29/12/2004, alterada pelas Leis Complementares nº 550 de 27/11/2014 
e de nº 584 de 17/01/2017; 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº. 635 de 11 de julho de 2016, que institui a 
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP para participação de 
interessados na estruturação de projetos de parcerias Público-Privadas, 

nas modalidades patrocinada e administrativa, no âmbito da administração 
direta e indireta do Poder Executivo, e altera o art. 12 do Decreto nº 926 
de 28 de dezembro de 2011; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder AUTORIZAÇÃO CONDICIONADA à empresa, LM 
ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, razão social de HOTEL MATO 

GROSSO ÁGUAS QUENTES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 03.372.237/0001-91 para realizar estudos de viabilidade 
necessários para modelagem de concessão de serviços turísticos de 
hotelaria, uso diário de piscinas termais e demais infraestruturas, 

atividades de recreação e atividades de aventura como arvorismo, tirolesa, 
caminhadas ecológicas, alimentos, bebidas e eventos no interior do 
Parque Estadual Águas Quentes. 

 
§ 1º.  A autorização CONDICIONA-SE a abrangência do objeto 
apresentado no chamamento público, compreendendo os estudos de 
modelagem operacional, econômico-financeira e jurídica de concessão 

para a exploração de serviços e uso de áreas, ou parte de áreas, do 
Parque Estadual Águas Quentes, e serviços turísticos de hotelaria, 
observando-se o Plano de Manejo. 
 

§ 2º. Fica a empresa autorizada ciente de que os estudos a serem 
apresentados deverão atender ao disposto no chamamento público anexo. 
 
Art. 2º Instruir a empresa autorizada a apresentar as entregas dos 

respectivos estudos técnicos e modelagem do projeto à MT PARCERIAS 
S/A - MT PAR, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 
publicação desta autorização. 

 
Art. 3º Informar a empresa autorizada que a aprovação e aceitação dos 
estudos técnicos e modelagem do projeto dependerá de análise da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e da MT Parcerias S/A e, após 

concluídas, as análises serão submetidas ao Secretário de Estado de 
Meio Ambiente para deliberação e aprovação final. 
 
Art. 4º Estabelecer que a expedição e publicação desta autorização 

implica à empresa autorizada a ciência de que todas as atividades 
desenvolvidas e os produtos entregues não geram direito de preferência 
para a outorga de concessão e nem obriga o Poder Público a realizar a 
licitação para contratação do objeto proposto. 

 
Art. 5º Definir que a aprovação e aceitação dos estudos e modelagem do 
projeto não cria por si só qualquer direito à compensação de qualquer 

custo por parte da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato 
Grosso, e que um eventual ressarcimento destes custos deverá cumprir a 
legislação vigente. 
 

Art. 6º Estabelecer que a presente autorização tem caráter pessoal e 
intransferível, podendo ser: 
 
a) cassada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, a 

qualquer tempo, por razões de oportunidade e de conveniência e em caso 
de descumprimento de seus termos ou de não observação da legislação 
aplicável; 
b) revogada, em caso de perda de interesse do Poder Público; 

c) objeto de desistência por parte da empresa autorizada, mediante 
comunicação formal, a qualquer tempo, à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente. 

d) anulada, em caso de vício no procedimento regulado por esta 
Autorização ou por outros motivos previstos na legislação; ou 
e) tornada sem efeito, em caso de superveniência de dispositivo legal que, 
por qualquer motivo, impeça o recebimento dos estudos. 

 



 

 

Art.7º Definir que a presente autorização não implica, em hipótese 
alguma, a corresponsabilidade do Estado de Mato Grosso perante 
terceiros pelos atos praticados pela pessoa autorizada. 
 

Art. 8º Divulgar o Chamamento Público - Anexo Único, para possibilitar a 
apresentação de MIP sobre o mesmo objeto por eventuais interessados. 
Disponível para consulta no sítio: w ww.mtpar.mt.gov.br. 
 

Art. 9º Estabelecer que seja instituído o grupo de trabalho juntamente com 
a MT Parcerias S/A, a qual coordenará as ações do grupo a ser 
constituído. 
 

Art. 10 º Esta Autorização entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Cuiabá MT, 30 de maio de 2018. 

 
ANDRÉ LUIS TORRES BABY 

Secretário de Estado de Meio Ambiente 
 

ANEXO ÚNICO 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 
 

1. OBJETO 
 
1.1. Este Chamamento Público tem como objeto orientar o recebimento de 
estudos de modelagem operacional, econômico-financeira e jurídica de 

concessão para a exploração de serviços e uso de áreas, ou parte de 
áreas, do Parque Estadual Águas Quentes, e serviços turísticos de 
hotelaria, observando-se o Plano de Manejo. 

 
1.2. Os interessados deverão consultar o Plano de Manejo da Unidade de 
Conservação (UC), que se encontra disponível como apêndice a este 
Chamamento. 

 
2. PRAZO 
 
2.1. O prazo para que os interessados manifestem sua intenção de 

realizar os estudos é de 30 (trinta) dias corridos contados da publicação 
deste Chamamento. 
 
2.2. O prazo para elaboração dos estudos será de 90 (noventa) dias 

corridos, a contar da data da publicação da respectiva autorização para a 
realização dos estudos. 
 

3. ESCOPO DOS ESTUDOS 
 
Os estudos deverão abranger os seguintes produtos: 

 
 

CADERNO 

DESCRIÇÃO 

I Aspectos Técnicos, Ambientais e de 

Mercado 

II Aspectos Operacionais 

III Aspectos Econômicos e Financeiros 

IV Aspectos Jurídicos e Institucionais 
 

Os cadernos deverão conter, no mínimo os seguintes conteúdos: 
 
3.1. ASPECTOS TÉCNICOS, AMBIENTAIS E DE MERCADO 

 
Esta primeira frente de trabalho tem como objetivo detalhar a situação 
atual da Unidade de Conservação, dos equipamentos e ocupações 
públicas existentes, das expectativas e demandas dos visitantes, além das 

potenciais atividades e serviços a serem abarcadas no escopo dos 
estudos de viabilidade de parceria com a iniciativa privada para a gestão 
dessas áreas. 
 

O Diagnóstico Preliminar deve conter: 
 
3.1.1 Diagnóstico Técnico, Ambiental e de Mercado: 
 

A elaboração de Diagnóstico Técnico, Ambiental e de Mercado deve 
conter uma análise referente aos seguintes temas: 
 

a) Desenvolvimento Socioeconômico; 
b) Gestão e Planejamento; 
c) Uso Público/Visitação; 
d) Biodiversidade e Recursos Naturais; 

e) Infraestrutura; 
f) Patrimônio Histórico/Cultural. 
 



 

 

Para cada um dos temas, deve-se conter no mínimo o seguinte escopo: 
 
a) Desenvolvimento Socioeconômico: 
 

i. Identif icar e analisar o contexto socioeconômico do entorno das UC; 
ii. Definir a área de influência (principais cidades, rodovias, aeroportos, 
etc.) em relação à UC; 
iii. Descrever a infraestrutura turística no local (rede hoteleira, centros 

comerciais, alimentação, etc.); 
iv. Levantar as atrações turísticas na região próxima à UC; 
v. Identif icar possíveis conflitos sociais relacionados à UC envolvida no 
projeto; 

vi. Identif icar a possibilidade de haver algum conflito social no futuro 
devido à execução do projeto; 
vii. Identif icar os stakeholders estratégicos e suas expectativas (positivas 

e negativas) em relação ao projeto. 
 
b) Gestão e Planejamento: 
 

i. Levantar a situação atual do Plano de Manejo e outros documentos 
gerenciais das UC; 
ii. Descrever as principais restrições impostas pelo Plano de Manejo ou 
outros instrumentos gerenciais; 

iii. Avaliar os instrumentos de gestão das UC, apontando possibilidades de 
melhoria de planejamento e gestão das áreas. 
 
c) Uso Público/Visitação: 

 
i. Identif icar a visitação atual, segmentado por perfil de visitantes; 
ii. Identif icar os produtos, serviços e atividades atualmente oferecidos na 

UC; 
iii. Levantar potenciais produtos, serviços e atividades a serem oferecidos 
nas áreas objeto da concessão como, por exemplo, a implantação de um 
centro de visitantes contendo serviços de livraria, café, restaurante, 

lanchonete, local para instalação de caixas eletrônicos, loja de souvenir, 
loja para comércio de produtos locais, guarda volumes, estacionamento, 
entre outros; 
iv. Indicar e justif icar quais desses potenciais produtos, serviços e 

atividades devem ser transferidos à concessionária e quais devem/podem 
ser explorados pelo Poder Público ou por outros parceiros locais; 
v. Levantar o histórico de visitação, preferencialmente, segmentado por 
perfil de visitantes; 

vi. Identif icar a sazonalidade de visitação; 
vii. Identif icar as restrições de visitação; 
viii. Identif icar a existência de arrecadação com a visitação; 

ix. Identif icar a política tarifária (caso exista); 
x.  Estimar visitação para os anos subsequentes e criar cenários de 
comportamento da demanda ao longo dos anos; 
xi. Identif icar se a UC gera receita por meio da cobrança por serviços e 

atividades de apoio ao uso público; 
xii. Definição de ticket-médio gasto e a demanda de consumidores para 
cada serviço abordado; 
xiii. Avaliar a atratividade e potencial da UC e das áreas para provimento 

de serviços turísticos; 
xiv.      i i          i          i              i                     
operações turísticas (caso existam); 
xv. Detalhar as áreas aptas para o uso público e seu estado de 

conservação, incluindo imagens de satélite, mapas e outras 
representações cartográficas; 
xvi. Identif icar e descrever parcerias com instituições no apoio as ações 

de uso público (se houver); 
xvii. Estimar as receitas, custos e despesas atrelados aos produtos e 
serviços e atividades a serem desenvolvidas no contexto da concessão. 
 

Nas projeções de demanda de visitação deverão constar, minimamente, 
os fatores que afetam essas projeções por segmento, tais como premissas 
da modelagem, aspectos técnicos, nível de serviço, tendências 
econômicas, investimentos signif icativos na região e a sensibilidade de 

cada um desses itens nas receitas, custos e investimentos necessários 
para os serviços delegados. 
 
d) Biodiversidade e Recursos Naturais: 

 
i. Levantar as principais diretrizes de conservação da biodiversidade e de 
recursos naturais; 

ii. Elaborar sugestões de alterações ou aprimoramentos para as diretrizes 
de conservação da biodiversidade e de recursos naturais, se houver; 
iii. Identif icar a situação atual dos recursos naturais nas áreas objeto da 
concessão, no que diz respeito aos aspectos geomorfológicos, hídricos, 

climáticos, etc.; 
iv. Identif icar os principais desafios para a conservação da biodiversidade 
e dos recursos naturais; 



 

 

v. Identif icar e descrever os programas e ações de apoio a conservação, 
sendo implementados atualmente (pelo Estado ou por parceiros do 
Estado); 
vi. Identif icar e/ou estimar os custos diretamente associados às atividades 

e programas voltados para a conservação da biodiversidade e dos 
recursos naturais; 
vii. Identif icar a existência de atividades de controle e monitoramento da 
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais; 

viii. Levantar histórico de desmatamento e de focos de calor; 
ix. Identif icar os principais passivos ambientais existentes nas áreas objeto 
da concessão, que ensejam ação de reparação, bem como as 
expectativas do Poder Público para ações que f icarão a cargo do parceiro 

privado; 
x. Identif icar locais com potencial para o desenvolvimento de atividades 
recreativas e outras contidas no plano de manejo, a partir dos aspectos 

físicos das áreas objeto da concessão. 
 
e) Infraestrutura: 
 

i. Identif icar e avaliar a infraestrutura atualmente existente nas áreas 
objeto da concessão; 
ii. Levantar custos atuais de manutenção e o valor de investimentos 
previstos para as áreas objeto da concessão; 

iii. Identif icar a existência de contratos para garantir a manutenção da 
infraestrutura atual, com seus respectivos valores; 
iv. Identif icar as expectativas do Poder Público para reformas e 
construções a serem realizadas pelo parceiro privado. Exemplo: centro de 

visitantes, mirantes, trilhas, estacionamentos, etc; 
v. Identif icar os principais meios de transporte, acesso e circulação interna 
na UC, avaliando se a infraestrutura existente impede o acesso de algum 

tipo de público; 
vi. Identif icar e avaliar se a infraestrutura exi                       
atividades turísticas e/ou de conservação; 
vii. Avaliar se a infraestrutura existente necessita de investimentos em 

recuperação e reparos para que f ique apropriada e fazer as estimativas de 
investimento; 
viii. Identif icar a existência de controle de acesso à UC. 
 

f) Patrimônio Histórico/Cultural: 
 
i. Identif icar a situação atual do patrimônio histórico/cultural (caso existam) 
das áreas objeto da concessão; 

ii. Identif icar os principais passivos existentes nas áreas objeto da 
concessão que ensejam ação de reparação e as expectativas do Poder 
Público para ações que f icarão a cargo do parceiro privado; 

iii. Identif icar os principais desafios para a conservação de valores 
históricos ou socioculturais associados à UC; 
iv. Identif icar e descrever os principais programas e ações de apoio a 
conservação dos valores históricos e culturais associados à UC, sendo 

implementados atualmente (pelo Estado ou por parceiros do Estado). 
 
Todos os produtos, atividades, serviços, encargos e/ou obrigações 
decorrentes desta frente de trabalho e que potencialmente serão 

atribuídas à concessionária deverão ser precif icados para que possam 
constar no modelo econômico f inanceiro. 
 
3.2. MODELO TÉCNICO E OPERACIONAL 

Trata-se da consolidação da matriz f inanceira relacionada aos 
investimentos necessários (CAPEX) e custos para operação das áreas 
objeto da concessão (OPEX), assim como para a adequação de passivos 

ambientais. 
 
A matriz de CAPEX e OPEX deve ser construída a partir dos seguintes 
elementos mínimos: 

 
a) Implantação de atividades de Uso Público, pesquisa, conservação 
ambiental e do patrimônio histórico cultural, desenvolvimento 
socioeconômico, dentre outras; 

b) Principais passivos ambientais que poderiam ser reparados com apoio 
do parceiro privado, incluindo custo e tempo estimado de recuperação, 
bem como custos de manutenção; 
c) Infraestrutura necessária para que se atinjam os objetivos do projeto; 

d) Recursos humanos; 
e) Equipamentos necessários para manutenção da qualidade dos serviços 
prestados; 

 
f) Quadro de Indicadores de Desempenho proposto, indicando: 
 
i. Quais indicadores compõem o Quadro de Indicadores, bem como a 

forma de cálculo; 
ii. Eventos de stress dos indicadores de desempenho nos indicadores 
f inanceiros; 



 

 

iii. Procedimentos, forma e periodicidade em que cada indicador de 
desempenho será medido. 
 
g) Cálculos do pagamento da outorga, indicando: 

 
i. Elaboração de fórmulas paramétricas para cálculo da outorga variável 
(se houver), considerando: 
• A                  i  i                   h  i       i  o na 

remuneração; 
• O    z                        ; 
• O   gi     ib  á i     i á        i     i             i      
concessionário; 

• A     iz     i    . 
 
ii. Indicação de critérios para atualização monetária do contrato; 

 
h) Descrição detalhada de todas as obrigações da concessão, contendo: 
 
i. Detalhamento das obrigações da concessionária, com a consequente 

elaboração do caderno de encargos do concessionário; 
ii. Detalhamento das obrigações do Poder Público na execução do 
contrato. 
 

3.3. MODELO ECONÔMICO FINANCEIRO E PLANO DE NEGÓCIOS 
 
Os estudos econômico-financeiros têm como objetivo analisar e processar 
os dados econômicos, f inanceiros e contábeis, apresentando premissas e 

cenários econômicos que determinarão a viabilidade do projeto de 
parceria. Além disso, a dimensão Econômico-Financeira deve consolidar o 
modelo econômico-financeiro do projeto. As principais atividades estão 

descritas a seguir: 
 
a) Modelo Econômico-Financeiro 
 

Consiste na elaboração de planilha eletrônica com a modelagem 
econômico-financeira do projeto, com a devida documentação de todas as 
premissas consideradas, contendo, minimamente: 
 

i. Custos operacionais (OPEX) estimados por área/frente e tipo de serviço; 
ii. Investimentos (CAPEX) estimados por área/frente e tipo de 
equipamento; 
iii. Receitas estimadas por área/frente e tipo de serviço; 

iv. Tributação estimada, evidenciado as premissas assumidas, alíquotas e 
créditos tributários; 
v. Depreciação estimada por tipo de equipamento, evidenciando o 

benefício f iscal assumido; 
vi. Fluxo de Caixa Livre do projeto, evidenciando todas entras e saídas 
estimadas; 
vii. Taxa Interna de Retorno (TIR) estimada para o projeto; 

viii. Custo de oportunidade (WACC) estimado para o projeto, conforme 
risco e estrutura de capital presumidos para o projeto; 
ix. Sensibilidade da TIR do projeto a variações de CAPEX e OPEX; 
x. Fluxo de Caixa da Dívida e taxas assumidas; e 

xi. Fluxo de Caixa dos Acionistas. 
 
A planilha eletrônica deverá ser construída com segregação de cada uma 
das atividades geradoras de caixa e cada um dos encargos da concessão, 

permitindo avaliar diferentes cenários, incluindo ou não determinada 
atividade ou serviço a ser explorado na concessão. 
 

O estudo deverá identif icar ainda alternativas de investimentos sob a ótica 
econômica, que permitam a exploração, identif icando a remuneração dos 
capitais investidos sob diferentes cenários definidos pela: 
 

• C     xi                ; 
• M           i     i             á i     
• T                   i     i          iz   . 
 

Deverão ser construídos cenários pessimista, normal e otimista de 
usuários, ou seja, além da projeção do número de usuários futuros, 
decorrente do crescimento normal, há de se avaliar o crescimento induzido 
e desviado, correspondentes ao volume de visitantes que serão atraídos 

em função dos eventuais novos empreendimentos que serão implantados. 
 
Assim, o estudo deverá apresentar 03 (três) cenários futuros com base em 

estimativas de incremento anual de visitação ao longo do per íodo definido 
para a exploração dos serviços que serão focos de concessão. Todos os 
dados e informações utilizados deverão ser disponibilizados como anexo 
parte integrante dos relatórios parciais e f inais do estudo. 

 
Para f ins de análise comparativa, deverão ser fornecidos dados para 
sustentar a elaboração de diferentes cenários de demanda pessimista, 



 

 

normal e otimista, com detalhamento das premissas utilizadas para cada 
cenário, avaliando-se a demanda anual e as variações sazonais. 
 
3.3.1. A avaliação econômica deverá envolver, também, uma análise das 

externalidades positivas e negativas, estimando os benefícios sociais e 
econômicos para a sociedade, incluindo o desenvolvimento 
socioeconômico nas áreas de influência do parque a ser estudado. 
 

a) Plano de Negócios Referencial 
 
Relatório contendo a modelagem econômico-financeira do projeto, que 
deve conter e detalhar as premissas utilizadas na modelagem, quais 

sejam: 
 
i. Custos operacionais (OPEX) estimados por área/frente e tipo de serviço; 

ii. Investimentos (CAPEX) estimados por área/frente e tipo de 
equipamento; 
iii. Receitas estimadas por área/frente e tipo de serviço; 
iv. Tributação estimada, evidenciado as premissas assumidas, alíquotas e 

créditos tributários; 
v. Depreciação estimada por tipo de equipamento, evidenciando o 
benefício f iscal assumido; 
vi. Fluxo de Caixa Livre do projeto, evidenciando todas entras e saídas 

estimadas; 
vii. Taxa Interna de Retorno (TIR) estimada para o projeto; 
viii. Custo de oportunidade (WACC) estimado para o projeto, conforme 
risco e estrutura de capital presumidos para o projeto; 

ix. Sensibilidade da TIR do projeto a variações de CAPEX e OPEX; 
x. Fluxo de Caixa da Dívida e taxas assumidas; 
xi. Fluxo de Caixa dos Acionistas; e 

xii. Parecer atestando a viabilidade do projeto. 
 
b) Relatório de Impactos Fiscais 
 

O relatório de impactos f icais, como aumento de arrecadação por natureza 
de receita, contingências f iscais e impactos no patrimônio público, deve 
conter, minimamente: 
 

a) Estimativa de arrecadação por natureza de tributo; 
b) Estimativa de contingências f iscais por natureza de despesa; 
c) Relatório de Value for Money e/ou Benefícios Qualitativos da 
Concessão. 

 
O relatório de Value for Money e/ou benefícios qualitativos da concessão 
consiste em apresentar as vantagens quantitativas e/ou qualitativas que o 

projeto irá trazer para o Poder Público e para a sociedade, como a 
redução dos gastos públicos, uso mais eficiente dos recursos e melhor 
prestação de serviços. 
 

3.4. ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS 
 
O parceiro deverá apresentar, devidamente fundamentados, os seguintes 
instrumentos e os documentos que deverão incluir o resultado da 

realização das seguintes disposições: 
 
a) Incorporação das diretrizes consolidadas nos relatórios mencionados 
nos documentos para licitação; 

b) Identif icação dos requisitos a serem observados pela concessionária, 
como a formação de uma Sociedade de Propósito Específ ico; 
c) Definição das garantias de proposta e de execução contratual a serem 

exigidas na licitação e no contrato de concessão; 
d) Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e f inanceira dos 
licitantes; 
e) Indicação dos critérios de julgamento das propostas; 

f) Previsão dos mecanismos que deverão estar contratualmente presentes 
para disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão; 
g) Definição dos índices de desempenho a serem considerados; 

h) Cláusulas de rescisão, indenização, penalidade, encampação e 
reversão dos bens; 
i) Regulação e f iscalização do contrato; 
j) Penalidades para o inadimplemento das obrigações; 

k) Estabelecimento de regras de pagamento vinculadas ao desempenho 
na execução do contrato; 
l) Minuta de contratos, editais e anexos; 

m) Indicar a forma mais adequada de condução do processo licitatório de 
concessão (licitação em lote único ou vários lotes), considerando a 
presença de economias de escala nessas diferentes configurações de 
lote; 

 



 

 

n) Relatório contendo matriz de riscos e a quantif icação de riscos 
transferidos ao concessionário. O relatório deverá incluir o resultado da 
realização das seguintes tarefas: 
 

i. Identif icação, caracterização e descrição dos riscos relacionados com a 
construção e operação do sistema proposto, incluindo, mas não se 
limitando aos: 
• Ri       Di    ibi i        i                                      i   

utilização e gestão; 
• Ri    E   ô i  :      i         i          nômica vigente à época da 
contratação sofrer mudanças radicais, a ponto de interferirem nos índices 
de demais números projetados; 

• Ri    F      :  i                     i i   õ     b     i i        j   ; 
• Ri    L gi    i  :  i                  gi    i    elevarem os custos do 
projeto; 

• Ri       D      :  i                         i        i    i          
planejada; 
• Ri       Fi    i      :  i        b              i        i          x  
de juros. 

 
ii. Identif icação, detalhamento e sugestão de compartilhamento dos 
principais riscos associados ao projeto, no caso de concessão; 
iii. Analisar as implicações jurídicas associadas à repartição de riscos 

contemplada na Matriz elaborada, por meio da identif icação do mecanismo 
contratual por meio do qual a referida alocação poderia ser efetivada.  
 
o) Outros aspectos jurídicos relevantes. 

 
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. Poderão apresentar Manifestação de Interesse pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, individualmente ou em consórcio. 
4.2. As manifestações de interesse deverão ser apresentadas por meio de 
proposta escrita no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da publicação 

deste Chamamento, acompanhadas dos documentos do subitem 4.3, e 
devidamente protocoladas na MT PARCERIAS S/A - MT PAR, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h (horário local), no endereço da empresa 
localizada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual Business, 

Sala 501, Bairro Alvorada, CEP: 78048-250, Telefone +55 65 3645.3900, 
sendo admitido o recebimento de documentos via Correio (AR ou SEDEX) 
dentro do prazo estipulado. 
4.3. Os interessados deverão apresentar as informações e os documentos 

a seguir especif icados, no prazo definido no item 2, quais sejam: 
 
I - Documentos relativos à qualificação jurídica do interessado: 

 
* PESSOA JURÍDICA 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ; 

b) Estatuto ou contrato social, acompanhado da última alteração; 
c) Ata de eleição e posse da diretoria, de acordo com o tipo de empresa 
ou entidade; 
d) Certidões negativas de débitos e regularidade f iscal federal, estadual e 

municipal; 
e) Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer 

atividade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos; 
f) Instrumentos de mandato outorgando poderes específ icos ao 
representante legal, acompanhado do documento de identidade; 

g) Qualif icação do proponente com a Indicação do representante legal, 
com qualif icação completa: nome, cargo, profissão, ramo de atividade, 
endereço, telefone, e-mail, fax. 
 

* PESSOA FÍSICA 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
b) Documento de identidade - Comprovante do Registro Geral - RG; 
c) Certidões negativas de débitos e regularidade f iscal federal, estadual e 

municipal; 
d) Comprovante de inscrição junto ao Conselho de Classe Profissional; 
e) Comprovante de endereço da pessoa física; e, 
f) Indicação com qualif icação completa: nome, cargo, profissão, ramo de 

atividade, endereço, telefone, e-mail, fax; 
g) Declaração de inexistência de vinculo funcional com a Administração 
Pública. 

 
II - Documentos relativos à qualificação técnica do interessado: 
 
a) Demonstração de experiência na realização de projetos, estudos, 

levantamentos, investigações aderentes ao objeto deste Chamamento, por 
meio de atestado de capacidade técnica ou documento equivalente, 



 

 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando 
experiência: 
 
i. Na formulação de planos de negócios; 

ii. Formatação de engenharia f inanceira de longo prazo; 
iii. No desenvolvimento de estudos técnicos e modelagem operacional de 
projetos; 
iv. Na elaboração de projetos econômico-financeiros na área de 

concessões administrativas; 
v. No desenvolvimento de análise da legislação e estudos jurídicos. 
 
III - Documentos relativos à proposta de trabalho: 

 
a) Apresentação do cronograma e condições técnicas para o 
desenvolvimento dos estudos em consonância com o objeto do presente 

documento; 
b) Previsão do dispêndio com os estudos e especif icação dos valores a 
serem ressarcidos, nos termos do artigo 21 da Lei Federal n. 8.987/95, 
caso os trabalhos sejam aproveitados pelo Estado, que deverão ser 

apresentados de forma especif ica por CADERNO; 
c) Descrição da metodologia de trabalho; 
d) Autorização de plena publicidade para todos os estudos, projetos e 
demais elementos desenvolvidos, com vistas a garantir absoluta 

transparência de informações e assim, assegurar total competitividade na 
futura licitação; e, 
e) Declaração de transferência de propriedade à administração pública 
dos direitos associados aos projetos, levantamentos, investigações e 

estudos selecionados. 
 
4.4. Quando o interessado representar consórcio, as informações e 

documentos do subitem 4.3 deverão ser apresentados por todos os 
consorciados com a indicação de seu representante legal para contato. Os 
demais documentos deverão ser apresentados por todos os membros do 
consórcio. 

4.5. Todos os documentos ou informações deverão ser apresentados no 
original ou em cópia autenticada. 
4.6. Em se tratando de pessoa física, deve-se considerar no que couber, 
os documentos equivalentes. 

4.7.  As manifestações de interesse que não atenderem ao disposto no 
presente Chamamento serão consideradas desclassificadas do processo. 
4.8. Estão impedidos de participar deste Chamamento os agentes 
públicos, servidores e ocupantes de cargos públicos. 

4.9. O Estado poderá solicitar complementação de informações e realizar 
diligência para comprovação dos requisitos solicitados. 
4.10. O Estado poderá autorizar uma ou mais empresas para realização 

dos estudos. 
4.11. A relação de proponentes autorizados a realizar os estudos será 
publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 
 
5.1. Os estudos devem apresentar conteúdo e linguagem compatíveis com 
sua destinação, estar escritos em língua portuguesa, com paginação e 

conter relação de obras consultadas, caso pertinente. 
5.2. Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas 
apresentadas pelos participantes deverão estar contidos em planilhas de 
Excel, com todas as memórias de cálculos atualizadas, com as 

respectivas fórmulas, de forma editável, completa, manipulável e 
permitindo análise de sensibilidade. 
5.3. N            i        õ    igi  i         i    “   ”              

formatos que não permitam total acesso ao seu conteúdo. 
5.4. Os Cadernos das Manifestações de Interesse deverão ser entregues 
em uma via impressa em formato A4 e A3 (plantas), em 01 (uma) via 
digital no formato original (doc, xls, dw g, cdr, outros). 

5.5. Os Proponentes Autorizados deverão fornecer ao Estado todos os 
documentos que justif iquem as soluções adotadas ou possam contribuir 
com a avaliação e seleção dos Estudos, a exemplo de estudos, 
levantamentos, pareceres e pesquisas. 

 
6. DO RECEBIMENTO: CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E 
RESSARCIMENTO 
 

6.1.  Os cadernos deverão ser entregues em via digital e impressos com 
protocolo na MT PARCERIAS S/A - MT PAR, de segunda a sexta-feira, 
das 09h às 17h (horário local), no endereço indicado no item 4.2 deste 

edital. 
 
6.2. Os estudos elaborados deverão observar: 
a. A razoabilidade da outorga; 

b. A razoabilidade dos investimentos propostos; e, 
c. A observância da legislação pertinente. 
 



 

 

6.3.  A autorização quando e se concedida, será sempre sem caráter de 
exclusividade e: 
a. Não gerará direito de preferência para a outorga da concessão; 
b. Não obrigará o Poder Público a realizar a licitação; 

c. Não criará, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores 
envolvidos na sua elaboração; 
d. Será pessoal e intransferível; e, 
e. Não implicará em corresponsabilidade do Estado perante terceiros 

pelos atos praticados pela autorizada. 
 
6.4. A avaliação e a seleção dos projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações a serem utilizados, parcial ou integralmente, na eventual 

licitação serão realizadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
pela MT PARCERIAS/MT PAR. 
 

6.5. A decisão sobre qual estudo da modelagem será escolhido para f ins 
licitatórios obedecerá aos seguintes critérios de escolha: 
a) Observância de todos os requisitos e premissas estabelecidas neste 
chamamento; 

b) Melhor proposta de exploração econômica do projeto em observância à 
legislação ambiental; 
c) Maior funcionalidade na proposta, apresentação coerente e 
consistência; 

d) Maiores benefícios socioambientais; 
e) Melhor modelo de gestão; 
f) Melhores soluções em segurança e padronização de atividades ao setor 
específ ico e as normas técnicas emitidas pelo órgão competente; 

g) A modelagem que esteja compatível com a legislação aplicável ao 
setor; 
h) O impacto sócio econômico da proposta para o projeto; 

i) Outros critérios objetivos que a Administração defina para o melhor 
desempenho do projeto. 
 
6.6. Os ônus e demais custos f inanceiros incorridos por quaisquer dos 

participantes na apresentação das manifestações de interesse serão de 
sua inteira e exclusiva responsabilidade, não lhes sendo facultada 
exclusividade ou garantia de aproveitamento dos estudos técnicos, não 
fazendo o particular jus a qualquer espécie de ressarcimento, 

indenizações ou reembolso, nem qualquer remuneração por parte do 
Governo do Estado de Mato Grosso. 
6.7. Os estudos de manifestação de interesse poderão ser aproveitados 
no todo ou em parte, a exclusivo critério do Estado de Mato Grosso, 

sendo-lhe facultado ainda promover as alterações e adequações que 
entender pertinentes e necessárias, sem que caibam ao particular 
quaisquer indenizações, reivindicações ou direitos autorais. 

6.8. Na hipótese do aproveitamento, total ou parcial, do estudo pelo 
Estado de Mato Grosso, este incluirá, no edital de licitação, previsão de 
seu ressarcimento pela licitante vencedora, conforme valores previstos na 
proposta autorizada devendo, para tanto, ser apresentada precif icação 

individualizada dos componentes do estudo. 
6.9. Ressalta-se que não caberá qualquer indenização caso o Governo do 
Estado de Mato Grosso desista de implantar os projetos eventualmente 
modelados pelas empresas ou pessoas habilitadas, tampouco se o 

Governo do Estado de Mato Grosso preferir utilizar estudos próprios ou 
elaborados por terceiros por ele autorizado. 
6.10. Os estudos apresentados e ou autorizados poderão ser utilizados, 
total ou parcialmente, na elaboração de editais, contratos e demais 

documentos referentes ao objeto deste Chamamento ou em qualquer 
outro projeto de interesse do Estado de Mato Grosso. 
6.11. Somente o(s) estudo(s) escolhido(s) que for(em) utilizado(s) em 

eventual licitação, no todo ou em parte, autorizará o(s) interessado(s) 
habilitado(s) ao ressarcimento de valores, pela empresa vencedora 
consoante disposto no artigo 21 da Lei Federal no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995. 

6.12. A entrega de estudos, ainda que autorizados e aprovados, não 
obrigará o Estado de Mato Grosso a realizar licitação ou contratar o objeto 
do Projeto. 
6.13. A apresentação de manifestação, no âmbito deste Chamamento, não 

impede a participação dos interessados no futuro procedimento de 
licitação, caso esta seja a opção adotada. 
 
7. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. 

 
7.1. Os interessados habilitados poderão requerer, até 05(cinco) dias 
antes do término do prazo estabelecido para apresentação das 

respectivas manifestações, quaisquer esclarecimentos e informações 
sobre os dados contidos no presente, mediante comunicação formalizada 
por escrito e protocolada na MT PARCERIAS S/A - MT PAR. 
 

7.2. A qualquer tempo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e 
a MT PARCERIAS S/A - MT PAR poderão a seu critério, por sua iniciativa 
ou em decorrência de pedidos de esclarecimentos: 



 

 

a) Solicitar dos particulares interessados, informações adicionais para 
retif icar ou complementar sua manifestação; 
b) Modif icar a estrutura, o cronograma e o conteúdo do presente 
procedimento; 

c) Considerar, excluir ou aceitar, parcialmente ou totalmente, as 
informações e sugestões advindas do presente procedimento. 
 
8. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
8.1. Os direitos autorais sobre dados, informações, levantamentos, 
estudos e projetos apresentados pelos proponentes, quando selecionados 
e passíveis de utilização para a estruturação do projeto f inal, serão 

cedidos pelo particular autorizado ao Estado de Mato Grosso, podendo as 
informações contidas no estudo em questão serem utilizadas total ou 
parcialmente pelo Governo do Estado, de acordo com a oportunidade e a 

conveniência deste, para a formulação de termos de referência, editais, 
contratos e demais documentos relacionados ao objeto da presente MIP e 
de outros projetos de interesse do Estado de Mato Grosso. 
8.2. Todas as informações contidas neste Chamamento são de 

propriedade exclusiva do Governo do Estado de Mato Grosso, e será 
cedida aos interessados para orientá-los na elaboração de suas 
Manifestações de Interesses e, se for o caso, nos estudos relativos ao 
Projeto. 

8.3. Aos autores e responsáveis pelas manifestações de interesses 
encaminhadas não será atribuída qualquer espécie de remuneração em 
decorrência dos direitos emergentes da propriedade intelectual, ainda que 
sejam utilizados, no todo ou em parte, os dados ou modelo de serviço 

fornecido. 
8.4. O Governo do Estado de Mato Grosso não responderá pelo uso 
inadequado dessas informações por terceiros que venham a tomar 

conhecimento das sugestões apresentadas. 
8.5. Os estudos/modelagem decorrentes das manifestações de interesse 
recebidas e autorizadas, deverão guardar sigilo, tornando-se públicos 
somente em caso de serem elevadas a licitação pública e mediante 

aprovação de autoridade competente. 
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

9.1. A participação no Procedimento de Manifestação de Interesse 
pressupõe o conhecimento pelos interessados, do empreendimento 
planejado, dos locais e das condições de execução dos serviços. 
9.2. O protocolo da Manifestação de Interesse implica na concordância do 

interessado em relação aos termos deste Chamamento. 
9.3. A MT PAR fornecerá aos interessados a consulta aos termos do 
projeto que deu origem à MIP mediante solicitação pelo endereço 

eletrônico: pppmtpar@mtpar.mt.gov.br. 


