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. 33 Estudo de
Engenharia e
afins

Estimativas de
CAPEX e OPEX

Nas estimativas de CAPEX, os preços unitários estão baseados em sistemas oficiais de preço, em preços
de mercado ou em valores referenciais admitidos pela Administração Pública Federal, principalmente pelos
órgãos de fiscalização e controle.

. 34 Estudo de
Engenharia e
afins

Estimativas de
CAPEX e OPEX

Nas estimativas de CAPEX, as estimativas de custo global dos investimentos têm como base as quan-
tidades, preços e demais elementos do anteprojeto apresentado, possuindo a precisão e confiabilidade
compatíveis com o nível de detalhamento do elemento técnico sob análise, apresentando-se o valor de
CAPEX previsto para cada fase/etapa de implantação proposta, de acordo com o anteprojeto.

. 35 Estudo de
Engenharia e
afins

Estimativas de
CAPEX e OPEX

Se verificada a necessidade de utilização de áreas externas aos limites do sítio aeroportuário para viabilizar
a ampliação da infraestrutura aeroportuária ou de limitações administrativas adicionais em áreas próximas
ao aeroporto (art. 43 da Lei n. 7.565, de 1986), o estudo apresenta os custos de desapropriação ou
indenização referentes a cada caso.

. 36 Estudo de
Engenharia e
afins

Estimativas de
CAPEX e OPEX

Os custos operacionais estão baseados em referências de custos eficientes, inclusive com benchmarking de
outros aeroportos semelhantes, nacionais e internacionais.

. 37 Estudo de
Engenharia e
afins

Estimativas de
CAPEX e OPEX

Os custos operacionais do aeroporto contêm além dos custos de manutenção e de capital, custos de
pessoal, material de consumo, serviços públicos e serviços contratados ou terceirizados, compatíveis com
as soluções adotadas para o desenvolvimento do sítio aeroportuário e refletindo uma estrutura or-
ganizacional hipotética do operador.

. 38 Estudo de
Engenharia e
afins

Estimativas de
CAPEX e OPEX

Foi feita análise dos contratos vigentes entre o operador aeroportuário atual e outros agentes relacionados
ao aeroporto e avaliação dos impactos jurídicos (elaboração de due dilligence).

. 39 Estudos Am-
bientais

Relatório de
estudos ambi-
entais

Os estudos ambientais Contemplam uma adequada avaliação do histórico do aeroporto, análise da
regularidade ambiental e conformidade perante órgãos fiscalizadores, bem como outras autorizações,
outorgas e licenças

. 40 Estudos Am-
bientais

Relatório de
estudos ambi-
entais

Os estudos ambientais apresentam os principais riscos, restrições e impactos socioambientais do plano de
desenvolvimento do sítio proposto no estudo de engenharia e estratégias/medidas de mitigação específicas
para cada risco identificado.

. 41 Estudos Am-
bientais

Relatório de
estudos ambi-
entais

Os estudos ambientais identificam, analisam e precificam os passivos existentes.

. 42 Estudos Am-
bientais

Relatório de
estudos ambi-
entais

Os estudos ambientais avaliam a adequação dos projetos de desenvolvimento do sítio aeroportuário
quanto as melhores práticas aplicáveis ao meio ambiente e seu impacto ambiental

. 43 Estudos Am-
bientais

Relatório de
estudos ambi-
entais

Há descrição dos sistemas/Planos de Gestão ambientais propostos

. 44 Estudos Am-
bientais

Relatório de
estudos ambi-
entais

Os estudos ambientais realizam adequada análise do uso e ocupação do solo, curvas de ruídos, cobertura
vegetal e fauna no sítio aeroportuário e redondezas do sítio aeroportuário.

. 45 Estudos Am-
bientais

Relatório de
estudos ambi-
entais

Os estudos ambientais apresentam as diretrizes e previsão de cronograma para o licenciamento ambiental
do empreendimento pela futura concessionária, quando aplicável.

. 46 Estudos Am-
bientais

Relatório de
estudos ambi-
entais

Os estudos ambientais definem custo atinente ao licenciamento ambiental, incluindo passivos existentes e
implantação de medidas mitigadoras, soluções e estratégias para viabilização do projeto do ponto de vista
socioambiental.

. 47 Estudos Am-
bientais

Relatório de
estudos ambi-
entais

Os estudos ambientais apresentam indicadores para avaliar o desempenho da gestão ambiental dos
operadores aeroportuários.

. 48 Av a l i a ç ã o
Ec o n ô m i c o -
Financeira

Avaliação Eco-
n ô m i c o - F i n a n-
ceira

O relatório de avaliação econômico-financeira contém a modelagem econômico-financeira pelo método de
fluxo de caixa descontado, com objetivo de avaliar a atratividade do projeto para o setor privado, focando
na possibilidade de sua autossustentabilidade.

. 49 Av a l i a ç ã o
Ec o n ô m i c o -
Financeira

Avaliação Eco-
n ô m i c o - F i n a n-
ceira

O relatório de avaliação econômico-financeira considera os resultados dos estudos de demanda, das
estimativas de receitas, incluindo as acessórias, dos custos de operação, manutenção e expansão, dos
custos ambientais, dos investimentos, dos impactos financeiros decorrentes das premissas estabelecidas e
da análise de risco e jurídica, due dilligence e outros.

. 50 Av a l i a ç ã o
Ec o n ô m i c o -
Financeira

Avaliação Eco-
n ô m i c o - F i n a n-
ceira

A modelagem econômico-financeira apresenta e utiliza premissas macroeconômicas, tributárias, de amor-
tização e depreciação, de financiamento e de estruturação do projeto coerentes com o desenvolvimento
proposto, bem como de eventuais benefícios fiscais afetos ao empreendimento.

. 51 Av a l i a ç ã o
Ec o n ô m i c o -
Financeira

Avaliação Eco-
n ô m i c o - F i n a n-
ceira

A modelagem econômico-financeira apresenta projeção pelo período mínimo de 30 (trinta) anos, com seus
efeitos incorporados na planilha de avaliação econômico-financeira, para fins de determinação da vi-
abilidade do empreendimento, com base em valores corretos.

. 52 Av a l i a ç ã o
Ec o n ô m i c o -
Financeira

Avaliação Eco-
n ô m i c o - F i n a n-
ceira

A modelagem econômico-financeira contempla elementos usualmente adotados no mercado para análise
da viabilidade do projeto, como TIR, TIRM, VPL, payback, payback descontado, taxa de retorno do
acionista, entre outros.

. 53 Av a l i a ç ã o
Ec o n ô m i c o -
Financeira

Av a l i a ç ã o
Ec o n ô m i

co-
Financeira

Planilha de Avaliação Econômico-Financeira Consolidada (e eventuais planilhas auxiliares) permite cálculo
do valor da outorga necessário a que o Valor Presente Líquido do projeto se torne zero.

(*) N. da Coejo: Republicado por ter saído, no DOU de 25-01-2019, Seção 3, pág. 114, com incorreção.

EXTRATO DE COMPROMISSO

ESPÉCIE: Termo de Compromisso nº 007/2018. PROCESSO: 50000.023155/2018-20. CONCEDENTE: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, CNPJ/MF nº
37.115.342/0001-67. COMPROMISSÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA DO MARANHÃO, CNPJ/MF sob o nº 05.032.043/0001-72. OBJETO: "Elaboração
de Projetos, Cerca Operacional, Ajuste de faixas de posta e áreas de segurança, Mobiliário e Equipamentos para as edificações e Serviços complementares no Aeroporto de
Barreirinhas, localizado no Estado do Maranhão". DATA DA ASSINATURA: 24 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Valter Casimiro Silveira, pelo Ministério dos Transportes, Portos
e Aviação Civil, CPF nº 564.286.341-04 (Concedente) e José Simplício Alves de Araújo, pela SEINC/MA, CPF nº 334.898.743-15 (Compromissário).

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 390004

Número do Contrato: 2/2015.
Nº Processo: 50000043954201499.
INEXIGIBILIDADE Nº 6/2014. Contratante: MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOSE AVIACAO CIVIL. CNPJ Contratado: 69112514000135. Contratado : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. -
.Objeto: Prorrogar por mais 12(doze) meses conforme faculta Cláusula Segunda nos termos do inciso II do art.57 da Lei n° 8.666/93. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 . Vigência: 15/01/2019
a 15/01/2020. Valor Total: R$14.092,81. Fonte: 100000000 - 2019NE800001. Data de Assinatura: 15/01/2019.

(SICON - 25/01/2019) 390004-00001-2019NE800243

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019 - UASG 390004

Nº Processo: 50000022741201776.

PREGÃO SISPP Nº 20/2018. Contratante: MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOSE AVIACAO CIVIL. CNPJ Contratado: 23021148000108. Contratado : GIDEBER PEREIRA LEITE 71268626104-

.Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Sala Multimídia. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 . Vigência:

18/01/2019 a 18/01/2020. Valor Total: R$319.404,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800014. Data de Assinatura: 18/01/2019.

(SICON - 25/01/2019) 390004-00001-2018NE800243


