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 Brasília, 16 de setembro de 2016.   PRÉ-QUALIFICAÇÃO JOF-0139-29853/2016  Senhores(as):   Com referência à pré-qualificação em epígrafe, seguem respostas a questionamentos que deverão ser consideradas.    1. Minha empresa tem como core business o desenvolvimento e comercialização de tecnologias inovadoras que otimizam a produção de carvão vegetal. Nosso trabalho, em todas as esferas, vai de encontro à proposta do referido Projeto BRA/14/G31.   Estamos colocando em operação nossos primeiros protótipos em operação na planta de um dos maiores players do setor siderúrgico que operam no Brasil (em Minas Gerais) e os resultados apontam aumento da produtividade de cerca de 200%, redução dos custos de produção da ordem de 40%, aumento do rendimento gravimétrico de cerca de 30%, redução das emissões de Metano, Monóxido de Carbono e outros méritos.   Recentemente tivemos acesso ao edital JOF-0139-29853/2016 e tivemos uma dúvida. O edital está restrito a empresas dos setores de ferro gusa, aço, ferro ligas ou produção de carvão vegetal, ou outras empresas, como a minha, são elegíveis?   Temos tecnologias de produção de carvão vegetal para serem demonstradas e temos interesses no desenvolvimento de novas. Gostaríamos de nos pré-qualificar se inscrevendo neste edital.   Caso seja possível nos inscrevermos, solicito informações ou esclarecimentos em relação ao envio dos documentos.  Resposta: Conforme item 3 do edital de pré-qualificação, podem participar do processo as instituições que fazem parte dos setores de ferro gusa, aço, ferro ligas ou produção de carvão vegetal. Incluem-se nessa definição as instituições públicas ou privadas que prestam serviços aos citados setores, como é o caso de organizações que desenvolvem tecnologias, máquinas e/ou equipamentos para siderúrgicas e/ou produtores de carvão. Quanto ao envio de documentos, a lista de documentos requeridos e as instruções de envio (endereço e prazo) encontram-se no item 3 do edital de pré-qualificação.   2. Temos interesse de participar da PRÉ-QUALIFICAÇÃO JOF-0139-29853/2016, pois possuímos hoje tecnologias avançadas de conversão para produzir mais carvão vegetal por unidade de insumo madeireiro, bem como aparatos de baixo custo para mitigação das emissões oriundas do processo produtivo de carvão vegetal. No entanto tenho duas perguntas:   
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 As tecnologias apresentadas pela empresa para conversão mais eficiente de madeira em carvão vegetal, serão disponibilizadas para o setor sem nenhuma prerrogativa econômica?  Resposta: Conforme disposto no item 2 do edital de pré-qualificação, o objetivo do processo é “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” (grifo nosso). Em consequência, caso sejam aprovadas na etapa de pré-qualificação e também selecionadas na etapa de solicitação de propostas (ver item 4 do edital), as tecnologias passarão por um processo de acompanhamento e auditoria de resultados realizado pelo Projeto Siderurgia Sustentável. Tanto a tecnologia quanto os resultados alcançados serão de acesso público em um sistema demonstrativo. A tecnologia não será comercializada ou distribuída pelo Projeto Siderurgia Sustentável.  
 Qual seria o benefício da empresa participar dessa licitação?  Resposta: A(s) tecnologia(s) selecionada(s) no processo de seleção receberá(ão) recursos de subvenção (não-reembolsáveis) oriundos do Fundo Global para o Meio Ambiente. Para tanto, será necessário que a instituição também apresente uma contrapartida (financeira e/ou não financeira) a ser definida durante a etapa de seleção de propostas.  3. Trabalhamos em cooperação com uma grande siderúrgica brasileira produtora de carvão vegetal. Nosso trabalho tem grande aderência à chamada em referência. No entanto, entendemos que a chamada é dirigida a empresas e não a instituições de pesquisa.  Solicito informar, se é possível a empresa atender a esta chamada, mesmo que uma parte substancial do trabalho seja feito em convênio de pesquisa e desenvolvimento com nossa instituição de pesquisa. Neste caso, o financiamento seria utilizado para pagamento deste convênio. Resposta: Conforme item 3 do edital de pré-qualificação, podem participar do processo as instituições que fazem parte dos setores de ferro gusa, aço, ferro ligas ou produção de carvão vegetal. Incluem-se nessa definição as instituições públicas ou privadas que prestam serviços aos citados setores, como é o caso, por exemplo, de empresas ou institutos de pesquisa que desenvolvem tecnologias, máquinas e/ou equipamentos para siderúrgicas e/ou produtores de carvão. É importante ressaltar que, no caso de tecnologias/inovações desenvolvidas e/ou melhoradas por instituições em parceria, o item 5 do Anexo 1 (Formulário de Submissão de Propostas) deve ser preenchido.   4. A (nome da empresa), empresa da área de energia, atualmente desenvolve um projeto de produção de carvão vegetal sustentável, baseado numa tecnologia que permite o controle de emissões e aproveitamento de gases residuais para fins energéticos. Planejamos submeter este projeto na etapa de pré-qualificação e temos algumas dúvidas a serem esclarecidas, conforme segue:  
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 Nosso caso será a submissão do projeto por meio de um consórcio formado entre duas empresas do grupo. Há necessidade de enviar cartas de interesse de ambas as empresas em separado, assinadas por seus respectivos representantes legais? Poderíamos emitir uma única carta, com assinatura de ambos representantes legais, já que são duas empresas do mesmo grupo econômico? Resposta: Ambas opções (envio de cartas individuais, em separado, ou emissão de única carta com assinatura de ambas instituições) serão aceitas. Os proponentes podem escolher a opção que melhor lhes convier.  

  O Anexo 1 do documento, que possui um formulário para preenchimento pelo proponente, deverá também ser entregue na fase de pré-qualificação?  Resposta: O formulário do Anexo 1 deve, sim, ser entregue em conjunto com toda a documentação solicitada (item 3 do edital) para a pré-qualificação. No caso de parcerias entre duas ou mais instituições, apenas um formulário deverá ser apresentado. Lembrando que as informações solicitadas no formulário deverão ser escritas de maneira sucinta.   5. Gostaria de saber que formulários tem que ser preenchidos na fase de Pré-Qualificação. Participo de uma empresa que se utiliza de uma tecnologia sustentável para a produção de carvão vegetal e permite também retirar outros produtos como o Extrato Pirolenhoso, briquete e madeira torrada, usamos madeira de reflorestamento plantada há 8 anos pelos próprios sócios no Município de Andrelândia-MG e a Empresa e sua planta de carbonização tem sede neste mesmo município e temos como parceiros a empresa que forneceu a tecnologia a DPC (cuja sede é em Sete Lagoas)  e a empresa que faz produtos do Extrato Pirolenhoso a Biocarbo (cuja sede é em Brumadinho). Fora o formulário e documentações exigidas é bom enviar um resumo da Parte Florestal, da parte de produção/tecnologia e dos subprodutos, como se fosse um book de apresentação? Resposta: Para que a inscrição na pré-qualificação seja efetivada, interessados devem apresentar a documentação exigida no item 3 do edital, o formulário de inscrição disponível no Anexo 1 do mesmo edital. Recomenda-se ainda que a mesma se inscreva no site de licitações das Nações Unidas (clicar no botão “Participar” disponível na seção do Processo Nº: JOF-0139-29853/2016), como forma de receber automaticamente quaisquer comunicados futuros referentes ao processo. Material adicional sobre a tecnologia/inovação inscrita pode ser enviados como anexo do subitem “j” (resumo explicativo).   6. Somos uma empresa que trabalha na área de reflorestamento e produção de carvão vegetal de eucalipto. Estamos avaliando a possibilidade de participar do processo de pré-qualificação do processo acima. Só trabalhamos com madeira de reflorestamento de terceiros, 
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devidamente licenciada. Como ainda não definimos onde será implantada a unidade de produção de carvão, estamos entendendo que conforme item c dos requisitos para pré-qualificação o licenciamento da floresta e a documentação da empresa proprietária da mesma só deverá ser apresentado na fase 2- Solicitação de Propostas. Nosso entendimento está correto?   Resposta:  O subitem “c” da seção 3 do edital indica que os interessados em participar do processo de pré-qualificação devem apresentar “licenciamento ou documentos que atestam a conformidade com a legislação ambiental até o momento de submissão da proposta”. O subitem “c” refere-se à proposta de pré-qualificação, de forma que, qualquer empresa que se candidatar deverá cumprir todos os requisitos dispostos no item 3. Isso inclui a apresentação de licença ambiental ou comprovação de dispensa de licenciamento ambiental. No caso de proponente cuja unidade de produção de carvão ainda não foi instalada, deverá apresentar a documentação requerida referente apenas à empresa que já está estabelecida e em nome da qual será apresentada a proposta de pré-qualificação.  7. Quais são os benefícios para as instituições que participam da pré-qualificação?  Resposta: Ao participar do processo de seleção de propostas para o Projeto Siderurgia Sustentável, do qual a pré-qualificação é a primeira etapa (ver item 4 do edital), as tecnologias selecionadas receberão recursos de subvenção (não-reembolsáveis) oriundos do Fundo Global para o Meio Ambiente. Além disso, essas tecnologias passarão por um processo de acompanhamento e auditoria de resultados realizado pelo Projeto Siderurgia Sustentável, o que oferecerá à instituição que entregar os resultados requeridos a chancela do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).   8. Somente instituições de Minas Gerais podem participar da pré-qualificação? Resposta: O objetivo do Projeto Siderurgia Sustentável é reduzir a emissão de gás de efeito estufa produzida pelo setor siderúrgico no estado de Minas Gerais. Em consequência, para que seus resultados sejam contabilizados corretamente, toda tecnologia/inovação proposta deve ser baseada em Minas Gerais. No entanto, interessados de outros estados do Brasil podem participar do processo em parceria com instituições sediadas em Minas Gerais.   9. Somente instituições dos setores de ferro gusa, aço, ferro ligas ou produção de carvão vegetal podem participar da pré-qualificação?  Resposta: Conforme item 3 do edital de pré-qualificação, podem participar do processo as instituições que fazem parte dos setores de ferro gusa, aço, ferro ligas ou produção de carvão vegetal. Incluem-se nessa definição as instituições públicas ou privadas que prestam serviços aos citados setores, como é o caso, por exemplo, de empresas ou institutos de pesquisa que desenvolvem tecnologias, máquinas e/ou equipamentos para siderúrgicas e/ou produtores de carvão.  10. As instituições participantes devem ceder a propriedade intelectual de sua tecnologia/inovação ao Projeto Siderurgia Sustentável? Resposta: Não. Tanto a tecnologia selecionada quanto os resultados auditados pelo Projeto Siderurgia Sustentável passarão a ser de acesso público em um modelo demonstrativo. A tecnologia não será comercializada ou distribuída pelo Projeto Siderurgia Sustentável.  
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 11. Que tipo de contrapartida as instituições devem oferecer para participar da pré-qualificação? Resposta: Serão aceitas contrapartidas financeiras e não-financeiras. Podem ser contabilizados na contrapartida os investimentos já realizados pela instituição para o desenvolvimento da tecnologia/inovação.   12. Como a instituição interessada deve definir a subvenção requerida para desenvolvimento e/ou melhoria da tecnologia/inovação?  Resposta: Não é necessário definir o valor da subvenção requerido, já que este será determinado pelo Projeto Siderurgia Sustentável durante a etapa de seleção de propostas que, conforme informa o item 4 do edital, será realizada após a conclusão da pré-qualificação, mediante documento convocatório próprio. A instituição proponente deverá apenas informar o valor total estimado para desenvolvimento e/ou melhoria da tecnologia/inovação, indicando qual porcentagem equivale à contrapartida oferecida.   13. No caso de parcerias entre duas ou mais instituições, qual delas deve apresentar a documentação solicitado no item 3 do edital de pré-qualificação? Resposta: Todas as instituições integrantes da parceria devem apresentar os documentos solicitados no item 3 do edital de pré-qualificação. Igualmente, devem ser submetidos apenas uma ficha de inscrição (Anexo 1 do referido edital) e um resumo explicativo da tecnologia (subitem “i” do item 3 do referido edital), os quais devem ser assinados pela instituição responsável pela parceria.   14. Como comprovar que a madeira (ou outra biomassa) utilizada é oriunda de reflorestamento ou de supressão legal de vegetação?  Resposta: A instituição interessada deve apresentar certificação da área plantada (caso própria) e/ou cadastro e registro junto ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) para uso de produtos e subprodutos da flora nativa e plantada.   15. Que tipo de documento os participantes devem apresentar para comprovar o licenciamento ambiental (subitem “c” do item 3 do edital)?  Resposta: As instituições devem apresentar licenças ambientais, como licenças de operação e/ou Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), além do registro junto ao instituto Estadual de Florestas (IEF) como usuário de produtos e subprodutos da flora nativa e plantada.   16. Participamos da última reunião do Projeto Siderurgia Sustentável e após discussões internas com as demais equipes da (nome da empresa), surgiram alguns questionamentos relacionados ao processo de avaliação das empresas durante a etapa de pré-qualificação e nas etapas posteriores do Projeto Siderurgia Sustentável. Gostaríamos de saber:   
 Quais seriam os critérios para avaliação nestas duas etapas?  Resposta: Na primeira etapa, de pré-qualificação, o critério de avaliação é a correta apresentação dos documentos solicitados no item 3 do edital. Para a segunda etapa, a fase 
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de solicitação de propostas, será publicado edital específico (ver item 4 do edital de pré-qualificação) no qual os critérios classificatórios e eliminatórios serão devidamente detalhados. Nessa segunda etapa, os principais itens a serem avaliados serão a redução das emissões de gases de efeito estufa por tonelada de carvão vegetal produzida e o aumento do rendimento gravimétrico.   
 Qual a documentação/projetos/desenho da tecnologia serão solicitados nesta etapa e nas posteriores?  Resposta: Os documentos solicitados na etapa de pré-qualificação estão listados no item 3 do respectivo edital. Para a segunda etapa, a fase de solicitação de propostas, será publicado edital específico (ver item 4 do edital de pré-qualificação) que determinará quais documentos serão requeridos.   17. Venho através deste verificar se minha empresa pode concorrer ao edital "Siderurgia Sustentável". A empresa presta serviço de assessoria ambiental e agroflorestal, logo não produzimos carvão conforme Item 3., letra a) do edital. No entanto, temos parceria com um professor universitário que detém uma tecnologia de carbonização com potencial para produzir mais carvão vegetal por unidade do insumo madeireiro, além de reduzir consideravelmente o tempo de carbonização e secagem da madeira, bem como gases do efeito estufa.  Resposta: Conforme item 3 do edital de pré-qualificação, podem participar do processo as instituições que fazem parte dos setores de ferro gusa, aço, ferro ligas ou produção de carvão vegetal. Incluem-se nessa definição as instituições públicas ou privadas que prestam serviços aos citados setores, como é o caso de organizações que desenvolvem tecnologias e/ou prestam assessoria para siderúrgicas e/ou produtores de carvão. É importante ressaltar que, no caso de tecnologias/inovações desenvolvidas e/ou melhoradas por instituições em parceria, o item 5 do Anexo 1 (Formulário de Submissão de Propostas) deve ser preenchido.   


