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 PRÉ-QUALIFICAÇÃO JOF-0139-29853/2016   APOIO AO DESENVOLVIMENTO E DEMONSTRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE CONVERSÃO SUSTENTÁVEL DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO E OUTRAS BIOMASSAS1 EM CARVÃO VEGETAL SUSTENTÁVEL – 2016   1. INTRODUÇÃO  O Ministério do Meio Ambiente (MMA), em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) vem implementando o Projeto BRA/14/G31, intitulado Siderurgia Sustentável. O Projeto busca promover a redução da emissão de gases de efeito estufa  por meio do aumento da eficiência dos processos de conversão de madeira em carvão vegetal e do apoio à política brasileira de promoção do uso do carvão sustentável pelo setor produtor de ferro gusa, aço e ferroligas. O uso do carvão vegetal produzido de maneira sustentável como fonte renovável de energia é uma alternativa para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. O setor siderúrgico brasileiro já faz uso significativo de carvão vegetal, mas em algumas situações: (i) os insumos madeireiros são usados de forma ineficiente; (ii) o processo tradicional de produção de carvão gera poluentes locais, além de emitir metano, que é um gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global; (iii) o processo de produção de carvão vegetal libera gases e outras substâncias que ainda são muito pouco usados de forma produtiva, como na cogeração de eletricidade e para fins de biorrefinaria; (iv) os insumos madeireiros usados são parcialmente renováveis, sendo que, em alguns casos, ainda há o uso de madeira nativa ilegal. É possível produzir mais carvão vegetal por unidade de insumo madeireiro usando tecnologias de conversão mais avançadas e melhores condições de processo e, ao mesmo tempo, evitar os impactos adversos causados pelo atual processo de produção no meio ambiente e na saúde. Além disso, os co-produtos podem auxiliar no aperfeiçoamento e diversificação da produção de carvão vegetal e torná-la uma atividade comercialmente mais atrativa.  O Projeto conta com o apoio financeiro do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e tem como um dos seus objetivos impulsionar o uso das tecnologias de conversão de carvão sustentável pela indústria a partir do financiamento de unidades pilotos em pequena escala e a demonstração bem-sucedida de instalações avançadas de produção comercial.    2. OBJETIVO  Estabelecer parcerias com vistas a desenvolver e demonstrar tecnologias de conversão sustentável e aprimorada para a produção de carvão vegetal à base de biomassa renovável. Esta 
                                                           
1 Poderão ser considerados processos e tecnologias que utilizem outras espécies e produtos renováveis na conversão da biomassa em carvão vegetal. A madeira utilizada na conversão deverá ser de reflorestamento, salvo quando previsto em lei e autorizada a supressão legal. 
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etapa é prevista no Resultado 3 do Projeto, por meio do qual pretende-se: (i) acelerar a penetração das tecnologias de produção limpa e eficiente de carvão no mercado; (ii) expandir o leque de opções de negócios que apoiem a sustentabilidade financeira e econômica da produção eficiente de carvão pelo setor siderúrgico; e (iii) expandir o conhecimento acerca dos benefícios e o acesso às tecnologias de conversão disponíveis para empresas menos avançadas do setor siderúrgico. Por intermédio do Projeto também pretende-se aumentar a consciência e o conhecimento específico dos stakeholders sobre as tecnologias avançadas de produção de carvão. Espera-se que sejam disponibilizadas tecnologias avançadas e testadas de conversão de carvão a um custo mais baixo que o atual para um número maior de indústrias ao se alcançar as expectativas do presente resultado.   3. INSCRIÇÕES PARA O PROCESO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO  As instituições dos setores de ferro gusa, aço, ferro ligas ou produção de carvão vegetal, interessadas em estabelecer parcerias com o Projeto Siderurgia Sustentável para o desenvolvimento e demonstração de tecnologias de produção de carvão vegetal devem primeiramente ser pré-qualificadas.   Para a pré-qualificação, as instituições deverão cumprir com os seguintes requisitos:    a) Utilizar madeira de reflorestamento sustentável ou de supressão legal de vegetação que não tiver outro destino produtivo para a produção do carvão vegetal; b) Estar situada no estado de Minas Gerais; c) Possuir licenciamento ou documentos que atestam a conformidade com a legislação ambiental até o momento de submissão da proposta ou dispensa de licenciamento ambiental vigente; d) Estar legalmente constituída, registrada e certidões que comprovem a ausência de pendências fiscais junto às fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da instituição, bem como a regularidade junto à Seguridade Social, ao FGTS e à Justiça do Trabalho, se aplicado; e) Apresentar registro comercial, no caso de empresa individual; f) Apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; g) Apresentar inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; h) Apresentar ato constitutivo próprio para o caso de instituições da sociedade civil, organizações sem fins lucrativos, universidades, associações etc. i) Apresentar resumo explicativo da tecnologia de produção de carvão vegetal a ser submetida à seleção pública do Projeto Siderurgia Sustentável, informando: se já está em produção ou em processo de desenvolvimento; qual a capacidade produtiva; potencial de redução de 
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emissão de gases de efeito estufa em base qualitativa e/ou quantitativa; e recuperação de co-produtos; j) Enviar carta de interesse em participar do processo de seleção de propostas, em papel timbrado e assinada por representante legal da instituição.  Não será permitida a participação de instituições cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam funcionários ou empregados do MCTIC, MMA, MDIC, Governo de Minas Gerais e PNUD.  As proponentes poderão apresentar suas propostas individualmente ou em parceria (consórcio). No caso de consórcio, esse deverá ser formalizada por meio de carta de intenção ou termo de consórcio assinada(o) por todos os membros que o compõem. Os parceiros também deverão apresentar os documentos listados nos itens “a” a “g” acima.  As propostas para pré-qualificação devem ser entregues até 18:00 horas do dia 30 de setembro de 2016, no endereço abaixo:   REFERÊNCIA: JOF-0139-29853/2016 Casa das Nações Unidas no Brasil JOF - Joint Operations Facility Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17 Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns, Salas 117 a 123 CEP 70800-400 – Brasília, DF - Brasil   4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO  A avaliação da pré-qualificação será conduzida pelo Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP) formado por representantes do MMA, MCTIC, MDIC, Governo de Minas Gerais e PNUD.   É importante ressaltar que a pré-qualificação, objeto deste documento, é a primeira fase de um processo de seleção de tecnologias de produção sustentável de carvão vegetal que será realizada em três fases:  Fase 1 - Pré-Qualificação. Fase 2 - Solicitação de Propostas.  Fase 3 - Publicação de resultados.  A etapa de seleção de propostas será realizada após a conclusão da pré-qualificação, mediante documento convocatório próprio a ser oportunamente publicado. As propostas selecionadas na pré-qualificação automaticamente serão convocadas para a Fase 2 do processo de seleção de tecnologias de produção sustentável de carvão vegetal.   5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
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 Os resultados deste processo de pré-qualificação serão comunicados aos interessados através de mensagens eletrônicas que serão encaminhadas aos e-mails informados pelas proponentes nas propostas submetidas a esta seleção pública.  Pedidos de informação e esclarecimento de dúvidas poderão ser encaminhados a qualquer tempo, por meio virtual ou escrito, ao seguinte endereço de correio eletrônico: licitacoes.jof@un.org.br com a referência “JOF-0139-29853/2016”.     
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ANEXO 1   FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS  
1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

Razão ou Denominação Social   
CNPJ   
Atividade Principal   
Forma de Constituição   
Endereço da Sede   
Nome da pessoa de contato   
Telefone(s) de contato   
E-mail de contato   
Sítio eletrônico   

 
2. CARACTERÍSTICA E ESTRATÉGIA DA EMPRESA 

Resuma a história da empresa e seus principais produtos ou serviços atualmente no mercado.     
 

3. CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS 
Descrevam, de forma sucinta, a capacitação técnica da empresa para atuar nos temas selecionados, considerando sua equipe interna e a infraestrutura atual da empresa.  Descreva os parceiros tecnológicos da empresa, incluindo instituições de pesquisa científica e tecnológica ou outras empresas.        
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4. RESUMO EXPLICATIVO 

Apresentar resumo explicativo da tecnologia de produção de carvão vegetal a ser submetida à seleção pública do Projeto Siderurgia Sustentável, informando: se já está em produção ou em processo de desenvolvimento; qual a capacidade produtiva; potencial de redução de emissão de gases de efeito estufa em base qualitativa e/ou quantitativa; e recuperação de co-produtos.       
 

5. DESCRIÇÃO DAS PARCERIAS (se for o caso) 
Descreva as parcerias realizadas para a realização das atividades previstas na proposta submetida. Caso haja alguma contrapartida financeira descrever. Apontar qual a área de atuação das empresas parceiras e um pequeno histórico de sua atuação.      

 
6. PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS 

Descrever quais os produtos esperados e resultados almejados. Descrever a redução de emissão de GEE esperada.      
 Observação: anexar toda a documentação solicitada no item 3 do edital de pré-qualificação.  Local e data:    ____________________________________ Assinatura do Representante Legal da Instituição Nome:  CPF:     


