
 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – MI 32016 – PROJETO BRA/14/G72 

 
Solicitação de Manifestação de Interesse para seleção de Centros de Regeneração e 

Armazenamento de Fluidos Refrigerantes (CRA) para aumento da capacidade de 
armazenamento e adequação de equipamentos de laboratório. 

 

 

1 Justificativa 
 
O Ministério do Meio Ambiente, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), vem implementado o Projeto BRA/14/G72 intitulado Gerenciamento e Destinação Final de Resíduos 
de Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio (SDOs) em âmbito nacional. O projeto conta com o apoio 
financeiro do Fundo Multilateral para a implementação do Protocolo de Montreal – FML e prevê a criação de 
capacidades nacionais para incineração dessas substâncias halogenadas que não apresentam mais valor 
comercial ou se tornaram impróprias para utilização.  
 

2 Escopo 
 
Aumento da capacidade de armazenamento de fluidos frigoríficos e adequação de laboratórios de análises 
químicas visando a correta identificação e manuseio de SDOs pelos Centros de Regeneração - CRAs. Esta etapa 
é parte do processo de gerenciamento de SDOs prevista no Resultado 1 do Projeto BRA/14/G72. 
 

3 Qualificação 
 
A empresa candidata a este processo de manifestação de interesse deve atender ao critério de elegibilidade 
aprovado na Decisão 60/44 do Comitê Executivo (ExCom) do Fundo Multilateral (FML) para a implementação 
do Protocolo de Montreal, a saber: 
 

 Possuir capital acionário, total ou parcial, de país em desenvolvimento, de acordo com o Artigo 5 do 
Protocolo de Montreal.  

 
A seguinte documentação deverá obrigatoriamente ser enviada ao PNUD, que estará sujeita a análise e 
aprovação: 
 

3.1 Carta assinada descrevendo o histórico da empresa, destacando a experiência com a regeneração 
de gases; 

3.2 Três (3) atestados de capacidade técnica de regeneração de gases; 

3.3 Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP válido; 

3.4 Licença ou dispensa de licença ambiental estadual ou municipal; 

3.5 Estar legalmente constituída, registrada e sem pendências fiscais junto à Receita Federal do Brasil-
RFB; 

3.6 Cadastro CNPJ; 

3.7 Contrato Social e alterações; 

3.8 Questionário  - Anexo I preenchido. 



 

4 Entrega da Manifestação de interesse e documentos 

As Manifestações de Interesse e documentos solicitados no item 3 deverão ser entregues em envelope 
lacrado, identificado como “Manifestação de Interesse Nº 32016 -  PROJETO BRA/14/G72 – Aumento da 
Capacidade/Adequação do Laboratório – CRA”, até às 23h do dia 20/05/2016, para o PNUD, Unidade de 
Implementação e Monitoramento (UIM), no endereço: 

 
Unidade de Implementação e Monitoramento, Protocolo de Montreal 

Projeto MMA/PNUD nº BRA/14/G72 
Complexo Sergio Vieira de Mello 

Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conj. C, Lote 17 
Brasília-DF, CEP: 70800-400 

 
 
 

        Informações complementares poderão ser solicitadas até 48 horas antes do término do prazo para o seguinte 
e-mail: raquel.rocha@undp.org 

 

 

mailto:raquel.rocha@undp.org

