
 MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  JOF-0019-30431/2017  
PROJETO BRA/14/G72   Solicitação de Manifestação de Interesse para seleção de empresas de tratamento térmico 

(incineração, plasma, outras tecnologias) para destruição de SDOs armazenadas no Brasil.   
 

1 Justificativa   O Ministério do Meio Ambiente, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), vem implementando 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 a destruição dessas substâncias que não mais apresentam valor comercial ou se tornaram impróprias para utilização.   Este projeto tem como objetivo o estabelecimento de um Sistema de Gerenciamento de Resíduos de SDOs em âmbito nacional. Para destinação final de SDOs - Substâncias que destroem a camada de ozônio será considerado para destruição o estoque atual de resíduos de, aproximadamente, 100 toneladas.   2 Escopo   Adequação de instalações de tratamento térmico (incineração, plasma ou outras tecnologias) para a destruição de SDOs, que corresponde à última etapa do estabelecimento de um Sistema de Gerenciamento de Resíduos de SDOs prevista no Resultado 2 do Projeto BRA/14/G72.   Farão parte da adequação: a adaptação de uma linha para alimentação de substâncias gasosas no forno, com todos os equipamentos e materiais necessários, bem como o teste de queima das substâncias e todos os custos envolvidos nessa operação de queima, de acordo com procedimentos e normas estabelecidas pelo Protocolo de Montreal.   As substâncias a serem incineradas consistem basicamente de: CFCs (Clorofluorcarbonos), HCFCs (Hidroclofluorcarbonos) e outras substâncias destruidoras da camada de ozônio e/ou alternativas com alto potencial de aquecimento global (HFCs, por exemplo).   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.   Para atestar qualificação, 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 o tratamento térmico de substâncias halogenadas;  



3.2 Três (3) atestados de tratamento térmico de substâncias halogenadas;  3.3 Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP válido;  3.4 Licença ambiental de operação;  3.5 AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;  3.6 Estar legalmente constituída, registrada e sem pendências fiscais junto à Receita Federal do Brasil-RFB;  3.7 Cadastro CNPJ;  3.8 Contrato Social e alterações;  3.9 Questionário (Anexo I) preenchido.   4 Entrega da Manifestação de interesse e documentos  A Manifestação de Interesse e os documentos solicitados no item 3 deverão ser entregues em envelope lacrado, identificado na parte externa como “Manifestação de Interesse JOF-0019-30431/2017”, até o dia 13/02/2017, para o endereço:   Casa das Nações Unidas no Brasil  SEN Quadra 802, Conjunto C, Lote 17  Complexo Sérgio Vieira de Mello  Módulo I, Prédio Zilda Arns  70800-400 – Brasília, DF - Brasil   Informações complementares poderão ser solicitadas pelo seguinte e-mail: licitacoes.jof@un.org.br   
 


