







RESPOSTASAPEDIDOSDEESCLARECIMENTODEDÚVIDAS-01/2021 


FMA-0039-AAMBII-CMP-2021-001-TR-A 


CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO
MONITORAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES EM UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO-3ºANO 


Inicialmente,cumpreesclarecerqueoIDGé uma instituição privada, constituída como associação sem 
fins lucrativos. Por se tratar de entidade do terceiro setor, o IDG realiza suas contratações, no 
âmbito privado, seguindo sua própria Política de Compras, elaborada paraestabelecer diretrizes de 
conformidade e que tem como princípios a transparência, competitividade, qualidade, legalidade, 
segurança, responsabilidade socioambiental e sustentabilidade.  
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Sendo assim, seguem ospedidosdeesclarecimentosrecebidospeloIDGesuasrespectivasrespostas
ema zul:  

1-
Qual o prazo contratual, pois no item 4, Prazo Contratual do termo de referência fala em 8
meses,jánaMinutadeContrato,CláusulaSegundafalaem9meses,qualoprazocorreto? 
RespostaIDG:Oprazodeexecuçãodosserviçoséde08(oito)meses,conformeTermodeReferência. 

2-
Sefaznecessáriocotarinsalubridadeoupericulosidadeparaalgumposto,sesim,qualograu? 
Resposta IDG: Sim, conforme item 5.5.4 do Termo de Referência onde consta “As propostas serão
equalizadas desconsiderando os adicionais: Periculosidade, Insalubridade, Adicional Noturno, Hora
Noturna Adicional e Adicional de Hora Extra, caso apresentem percentuais diferentes entre as
proposições, que serão analisados conforme demonstrado no ANEXO III - Planilha de Composição de
Custos por função. No entanto, é devido adicional de periculosidade para os Agentes de Defesa
Ambiental,comexceçãodaquelesqueatuarãonafunçãodecoordenadores”edequalquerforma,após
acelebraçãodocontrato,seráobrigatóriaaapresentaçãodelaudostécnicoselaboradosporMédicodo
TrabalhoouEngenheirodeSegurançadoTrabalho,nostermosdoartigo195daC
 LT. 


3-
Ospostosnaescala12x36,sefaznecessáriocotarintrajornada?Haverácoberturanosintervalos
dealmoço,ouopostoficarádescoberto? 
RespostaIDG:Nãosefaznecessáriocotarintrajornada,caberáàcontratadaintercalar,quandopossível,
ohoráriodealmoçodosseuscolaboradoresparaqueaunidadenãofiquedescoberta. 

4-
A fim de balizar a concorrência, existe algum sindicato que podemos nos vincular, a fim de
termosinformaçõesdesaláriosebenefícios? 
Resposta IDG: Os sindicatos deverãoserdefinidospelainstituiçãoproponente,desdequerespeitadaa
CBO definidanoTermodeReferênciaparaoscolaboradoresaseremcontratados,bemcomosaláriose
benefíciosdeacordocomalegislaçãovigente. 
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5-
Sefaznecessárioteremnossoquadrotécnicoengenheiroambiental? 
Resposta IDG: A equipe mínima exigida para prestação de serviços nas Unidades de Conservação é
conformecondiçõesapresentadasnoTermodeReferência. 

6-
No item 4.4 da Minuta Contratual, fala das escalas de horário, porém não fala do efetivo,
pergunto: quantos e quais funções irão trabalhar 40 horas semanais e quais e quantos irão trabalhar
12x36?  
RespostaIDG:Oefetivoeescalaestãodefinidosnoitem6.8.4doAnexoI-TermodeQualificaçãoTécnica
(FMA-0058-AAMBIII-CMP-2021-001-TQT-B),sendo: 
a) Monitoramento, Conservação, Uso Público e Educação Ambiental: Escala de 12 (doze) X 36
(trintaeseis)horasNãohaveráescalanoturna 
b)CoordenaçãoeGestãoeLogística:40horassemanais-2ªa6ªfeira 

7-
Qualqueráreacomobosques,jardins,parquessãoconsideradasespecialmenteprotegidas?Qual
adefiniçãodeáreaespecialmenteprotegida,conformeitem5.3.4,ic,doTR? 
RespostaIDG:Conformeitem5.3.4.i.c,oIDGsolicitaparahabilitaçãotécnicaapresentaçãodeatestado
emáreasprotegidascomobosques,jardins,parquesereservasecológicas,etc. 


8-
Conformeitem5.5.4,doreferidoTR,oadicionaldeinsalubridadeserádevidoatodososAgentes
de Defesa Ambiental, àexceçãodaquelesqueatuarãonafunçãodeCoordenadores.Assim,sendoeste
adicional deverá compor a planilha de custos? Na sequência, caso os laudos técnicoselaboradospela
Segurança doTrabalhodaEmpresaevidenciamacaracterizaçãooudescaracterizaçãodeinsalubridades
oupericulosidades,serãopermitidosajustesnosvaloresjáapresentados,apósacelebraçãodocontrato,
conformemencionadonoItem5.5.5? 
Resposta IDG: Pela experiência do INEA em relação ao projeto, até o momentonãofoievidenciadoa
necessidadedepagamentodeinsalubridadeoupericulosidadeparaafunçãodeCoordenadores,poisos
mesmos têm a rotina de atividades mais administrativas. No entanto, caso o laudo técnico elaborado
pelo profissional da instituição contratada caracterize a necessidade dos adicionais para os
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coordenadores,odocumentodeveráserencaminhadoparaoINEAeContratanteparavalidaçãoeuma
vezvalidado,acontratadafarájusaopagamentoproporcionaldessasdespesas. 
Por outro lado,pelaexperiênciadoINEA,osagentesambientaisquedesenvolvemtrabalhoemcampo,
apresentanassuasrotinasriscosquecaracterizamaobrigatoriedadedepagamentodessesadicionais,se
porventura o laudo técnico emitido posteriormente à data de celebraçãodocontratodescaracterizeo
pagamento de adicional para esses colaboradores, a Contratada deverá manter as condições
apresentadasàépocadaconcorrênciaerealizaropagamento,conformeplanilhadecustos. 


9-
O item 10.5, do FMA-0058-AAMBIII-CMP-2021-001-TQT-A, menciona que os formulários para
compor os relatórios mensais e semestrais devem ser elaborados em plataformaonline.AContratada
deverádispordealgumprograma(sw)ouessaplataformaserádisponibilizadapelaContratante?E,em
casodedisponibilidadepelaProponente,essadeverácomporocustoemsuaplanilha? 
Resposta IDG: A plataforma online deverá ser disponibilizada pela contratada. Os custos referentes à
implantaçãodaplataformaserãodacontratada,noentanto,aplanilhadecomposiçãodecustosdeverá
serapresentadaconformedocumentoanexoaoTermodeReferência. 


10-
Quaissãoosmateriaiseequipamentosqueserãoutilizadosnaexecuçãodosserviços,objetoda
referida Concorrência, de acordo com o mencionado no Item 5.5.2, doTR,bemcomooItem10.6,do
TQT-A,DasobrigaçõesdaContratadaigualmentemencionaaentregadeprodutos,quaisseriam?Uma 
vez o Item 10.17, registraqueosmateriaisnecessáriosparaaexecuçãodosserviçosserãocedidospor
empréstimoàContratadapeloINEA/DIBAPE? 
Resposta IDG: Sobre o item 5.5.2 onde consta “...Na composição dos preços unitários, o concorrente
deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e
serviços”,oIDGesclarecequeosmateriais,equipamentosaseremincluídosnaplanilhadecomposição
decustosdainstituiçãoproponentesãoositensquenãoserãocedidospeloINEA. 
Sobre o item 10.17 do Termo de Qualificação Técnica, elucidamos que serão cedidos pelo INEA, os
uniformes, EPIs, máquinas para execução dos serviços nas atividades operacionais, exceto veículo de
monitoramentoecombateàincêndioidentificadonoitem6.3.k.Noentanto,equipamentoseletrônicos,
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comocomputador,telefone,etc,queporventurasejamnecessáriosparaaexecuçãodosserviçosficarão
àcargodacontratada. 
Sobre o item 10.6. do Termo de Qualificação Técnicaondeconsta“Entregarosprodutoseexecutaros
serviçoscomaobservânciadasespecificaçõesestabelecidasnocontratoenesteTermodeReferência”,o
IDG esclarece que os produtos são os mencionados no item 6. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS
SERVIÇOS 

11-
Os agentes ambientais deverão ser inseridos em algum sindicatoespecífico,determinadopelo
ContratanteoupeloINEA/DIBAPE? 
Resposta IDG: Não há nenhum sindicato determinado, no entanto, deverá obedeceraCBO,conforme
constanoeditaletodasaslegislaçõespertinentes. 


12-
DeacordocomoItem5.3.4,doTR,osatestadosdecapacidadetécnicapodemseremitidospor
pessoasjurídicasdedireitopúblicoouprivado.Porém,oFMA-0058-AAMBIII-CMP-2021-001-TQT-A,Item
3.4.1, menciona que a experiência deverá ser comprovada por pessoa jurídica de direito público,
gerando,assim,conflitodeinformações.Assim,poderemosconsideraraceitososatestadosemitidospor
pessoa jurídica de direito público ou privado, correto? Conformeoquepreceituaapolíticadopróprio
Instituto. 
Resposta IDG: Correto. Serão aceitos atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado.Serápromovidoumaerratanoitem3.4.1. 


13-
O Seguro de Riscos Trabalhistas, 5% do valor global do contrato, que cobrirá possíveis
Condenações Trabalhistas, mencionadonoItem10.28,doTermodeQualificaçãoTécnica-TQT-Adeverá
comporaplanilhadecustosdaproponente? 
Resposta IDG: Todos os custos que irão incidir sobre o contratodeverãoestarincluídosnapropostaa
preço global, bem como na planilha de composição decustoseformaçãodepreço,aserapresentada
pela contratada. O preenchimento daplanilhadeveráserconformeitensapresentadose,observeque,
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nosmódulosesubmódulosdaplanilhaanexaaoTermodeReferênciaencaminhadapeloIDG,hácampo
de“Outros”,ondeacontratadapoderáinseriroseventuaisitensomissos. 

14-
AProponentetambémdeverácomporemsuaplanilhadecustosoSegurodeResponsabilidade
Civil,5%dovalorglobaldocontrato,conformeItem10.35,doTQT-A? 
Resposta IDG: Todos os custos que irão incidir sobre o contratodeverãoestarincluídosnapropostaa
preço global, bem como na planilha de composição decustoseformaçãodepreço,aserapresentada
pela contratada. O preenchimento daplanilhadeveráserconformeitensapresentadose,observeque,
nosmódulosesubmódulosdaplanilhaanexaaoTermodeReferênciaencaminhadapeloIDG,hácampo
de“Outros”,ondeacontratadapoderáinseriroseventuaisitensomissos. 


15-
A proponente deverá compor em sua planilha de custos os supervisores para cada área,
mencionadosnoItem10.39,doTQT-A,mesmoquesemdedicaçãoexclusiva? 
Resposta IDG: Considerando que no item 10.39consta“ACONTRATADAdeverádispordeSupervisores
para cada área, não exclusivos ao contrato, que darão suporte técnico e auxílio nas demandas
administrativasrelativoaorecursohumanodoscolaboradores”eoitem7.3.doTQT,conformeabaixo,
elucidamosqueocálculodemediçãodeverásermedianteacomprovaçãodospostosdecolaboradores
de Agentes de Defesa Ambiental - Campo e Agentes de Defesa Ambiental - Coordenadores
disponibilizadosnasUnidadesdeConservação,emedianteavaliaçãodorelatóriomensale/ousemestral. 
“7.3.O
 C
 álculofi
 nald
 of aturamentom
 ensals eráo
 btidod
 as eguintem
 aneira: 
7.3.1. O custo total de cada colaborador serádivididopelaquantidadedediasdomêscorrente
parao
 btençãod
 osv aloresd
 ec adad
 iad
 et rabalho; 
7.3.2. Mensalmente será realizada a soma dos dias trabalhados de todos os colaboradores do
contrato; 
7.3.3.Asomadosdiastrabalhadosserámultiplicadapelovalordodiatrabalhadoparaobtençãodo
valort otald
 af atura; 

Neste sentido, os custos que irão incidir sobre o contrato, inclusive despesas para pagamento do
supervisor,nãoexclusivosaocontrato,deverãoestarincluídosnapropostaapreçoglobal,bemcomona
planilha de composição de custos e formação de preço a ser apresentada pela contratada. O
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preenchimentodaplanilhadeveráserconformeitensapresentadose,ainstituiçãoproponente,poderá
inseriroseventuaisitensomissosnocampo“Outros”ouemoutrocampoqueacharpertinente. 

16-
A proponente deverá compor em sua planilha de custos os treinamentos da ferramenta de
relatóriosonline,bemcomooprópriosoftware,mencionadosnoItem10.40,doTQT-A? 
Resposta IDG: Todos os custos que irão incidir sobre o contratodeverãoestarincluídosnapropostaa
preço global, bem como na planilha de composição decustoseformaçãodepreço,aserapresentada
pelacontratada. 


17-
A Proponente deverá compor em sua planilha de custos o curso mínimo de 54h, partindo do
pressuposto de que os atuais agentes ambientais permanecerão prestando serviços nas unidades de
Conservação, uma vez que possuem curso de formação com data anterior a dezembro de 2020,
conformeItem6.2,doTQT-A? 
Resposta IDG: Todos os custos que irão incidir sobre o contratodeverãoestarincluídosnapropostaa
preço global, bem como na planilha de composição decustoseformaçãodepreço,aserapresentada
pelacontratada. 

18-
Se os agentes ambientais forem transferidos para outros contratos da atual prestadora de
serviços, ao término do período contratual vigente, todas as proponentes deverão compor em sua
planilha de custos o curso de capacitação para todos os273postosdetrabalho,comcargahoráriade
112h,e,não,somente54h,paraapenas72postos(diferençaentreosatuais201e273),conformeItem
6.2,doTQT-A? 
Resposta IDG: Caberá àinstituiçãoproponenteavaliarosriscosoperacionaisenvolvidosearcarcomas
eventualidadesquepoderãoocorrer,ratificamosqueoscustosdeverãoestarenglobadosnopreçoglobal
a ser ofertado. Cabe ressaltar que a responsabilidade de seleção econtrataçãodecolaboradoreséda
empresaasercontratada. 

19-
OItem6.3,doTQT-Amencionaofornecimentodeumveículocomcaracterísticasextremamente
específicas, que inexiste no mercado paraprontaentrega.Oprazodadopelofornecedor,queinclusive
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está disponibilizando para o ICMBIO, fora de 270 dias, ou seja, 9 meses a um custo inviável para
investimentode8mesesdecontrato.Assimsendo,entendemosqueoquesitoserefereàoperaçãodo
referido veículo, e, não, fornecimento, uma vez que o Item supra abrange atividades dos Agentes de
DefesaAmbiental-Monitoramentoenãoobrigaçõesdacontratadaemfornecimentodeequipamentos,
oquepoderiatambémferiroobjetodocontrato.Esseentendimentoestácorreto? 
Resposta IDG: O entendimento da instituição proponente está incorreto. O Termo de Qualificação
TécnicaexpressaquefazpartedoescopodaContratadaofornecimentodeveículocomasespecificações
apresentadas. Elucidamos que o veículo se faz necessário para exercício das atividades de
monitoramento, pois existe o risco de incêndio nas Unidades de Conservação e que a viatura é
fundamentalparaapoioàsatividadesinerentesaosAgentesdeDefesaAmbiental. 
SegundoinformaçõesdoINEA,omercadoapresentasoluçõesdelocaçãodepronta-entrega,sendoeste
recursofinanceirojáestimadonoprojeto.Ainda,emeventosondeexisteoriscodeincêndioeempresas
aeroportuárias,háalocaçãodestetipodeveículo. 

20-
O Item 6.8, do TQT-A, determina que a proposta financeira da proponente deverá considerar
distinçãosalarialdenomínimo30%amaisparaoscoordenadores,ouseja,esseincrementodeveráser
apenasdesalárioenãobenefícios,correto? 
RespostaIDG:Correto. 


21-
A dotação orçamentária do projeto anterior, conforme publicado em site do IDG fora de R$
6.450.000,00,paraÁREA1eR$5.950.000,00,paraÁREA2,totalizandoR$12.400.000,00,anual,sendo
valormensalR$1.033.333,00,para201postosdetrabalho.Contudo,ovalorestimadodoatualprojetoé
R$ 546.000,00, para ÁREA 1 eR$504.000,00,paraÁREA2,totalizandoR$1.050.000,00,mensais,para
273 postos de trabalho, ou seja, aproximadamente 35% de aumento de efetivo, paraumaumentoda
dotação orçamentária de apenas 1,6%, aproximadamente, tornando o novo projeto, com a referida
dotação, inexequível, haja vista que alémdeaumentoconsideráveldeefetivo,aindaháincrementode
escopocontratual,comonovoscursoseaquisiçãodeveículodecombateaincêndios,denominadoABTF
– Auto Bomba Tanque Florestal, entre outros. Assim, solicitamos que seja revisto o valor estimado,
conformeItem7.9,doTQT-A. 
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Resposta IDG: Elucidamos que o limiteorçamentáriodisponívelparaospróximos08(oito)meseséde
R$.12.324.310,45 ou Elucidamos que o limite orçamentário para o projeto é superior ao mencionado
pela instituição proponente e compatível com a relação de despesas exigidas para a contratação de
mão-de-obra,custosdiretoseindiretoseBDI. 


22-
Tendo em vista a complexidadedaoperaçãodesseprojeto,acreditamosserobrigatóriaavisita
técnica em Unidades de Conservação. Estamos corretos dessa obrigatoriedade? Se, sim, quais as
Unidadesserãodisponibilizadas? 
RespostaIDG:OIDGeINEAnão exigiramavisitatécnicanasUnidadesdeConservação,noentanto,até
a data limite de apresentação de proposta o proponente poderá solicitar a visita técnica às suas
expensas. 


23-
A Proponente deverá compor em sua planilha de custos o Teste de Aptidão Física (TAF), bem
comooTestedeHabilidadenousodeFerramentasAgrícolas(THFA),referenciadosnoItem6.8.2,doTQT,
uma vez que esses testesdeverãoseraplicadosnos273postosdetrabalho,alocadosnasUnidadesde
Conservação e que exigem especificidades e logísticas diferenciadas, como locação de ambulâncias,
alimentação,suportetécnico,atendimentomédico,equipamentosdeprimeirossocorrosentreoutros? 
Resposta IDG: Sim. Todos os materiais e equipamentos necessários para realização dos treinamentos
serãoderesponsabilidadedacontratada. 


24-
NoTQTéprevistooprazocontratualde8(oito)meses.Noitem6.1éditoque“...metasaserem
alcançadas semestralmente pela equipe”. Desta forma, como pretende-se distribuir essa execução (6
meses+2meses/4meses+4meses/…? 
Resposta IDG: Em relação à apresentação do relatório para alcance da meta semestral, o primeiro
relatórioseráencaminhado06mesesapósoiníciodeprestaçãodosserviçoseoúltimorelatórionofinal
daprestaçãodosserviços,apresentandoassim,asmetasproporcionaisa2mesesdeexecução. 
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25-
NosItens6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,doTQT-A,emrelaçãoàsmetas,estão 
previstasquantificaçõesiguaisaoanteriormenteprevistopara12meses,mascomumnovoperíodode8
meses. Destaforma,oatingimentodetaismetaspodeserinexequível.Issoseráreavaliado? 
Resposta IDG: Em relação à apresentação do relatório para alcance da meta semestral, o primeiro
relatórioseráencaminhado06mesesapósoiníciodeprestaçãodosserviçoseoúltimorelatórionofinal
daprestaçãodosserviços,apresentandoassim,asmetasproporcionaisa2mesesdeexecução. 



26-
NoAnexoI,doTQT,Item6.8.1.2émencionadoaUC“PEX”.SeriaoPEC(Cunhambebe)? 
RespostaIDG:S im,éoParqueEstadualdoCunhambebe.errata 


27-
Noitem7.4.3,deveterocorridoumerrodedigitaçãopoisestáescrito“Onãocomparecimento
em função de apresentação de atestados médicos será considerado como falta e não será faturado”,
desdequenãohajareposição,correto? 
Resposta IDG: Correto. O IDG fará o pagamento conforme quantidade de postos de trabalho nas
UnidadesdeConservaçãoequadrodedistribuiçãodefinidonoTermodeQualificaçãoTécnica.Sehouver
reposição de colaborador pela contratada, a mesma fará jusaopagamento,noentanto,consideramos
que esta reposição deverá ocorrer por um profissional devidamentehabilitadoecomostreinamentos
em dia e deverá ser previamente comunicado ao gestor daUC,coordenadordoprojetoeContratante
IDG. 


28-
Noitem7.4.5,TQT,éditoque“Emcasodesobreposiçãodecolaboradoresemumposto,ovalor
dodiatrabalhadoporumdoscolaboradoresseráglosadoenãoseráfaturado”.Comoissoserápossível
em UCs que possuam um contingente relativamenterazoável,oqualseráinevitávelasobreposiçãode
diasporcolaboradoresqueocupemomesmoposto? 
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RespostaIDG:OIDGirárealizaropagamentodeacordocomaquantidadedepostoscobertosemcada
Unidade de Conservação, conforme quantidade limite estabelecida no Termo de Referência. Caberá à
contratadaocontrolediáriodoefetivonasUnidadesdeConservaçãooucontroledobancodehoraspara
cobertura dos postos de trabalho, conforme previamente definido em Termo e Contrato. Caso haja a
sobreposição destes postos de trabalho, a contratada não fará jus ao pagamento do efetivo a maior
disponibilizadonomêsna(s)Unidade(s)deConservação. 

29-
Noitem10.7,TQT,écitadometassemestrais.Comoseráadistribuiçãovistooprazode8meses?
(mesmoquestionamento26) 
Resposta IDG: Em relação à apresentação do relatório para alcance da meta semestral, o primeiro
relatórioseráencaminhado06mesesapósoiníciodeprestaçãodosserviçoseoúltimorelatórionofinal
daprestaçãodosserviços,apresentandoassim,asmetasproporcionaisa2mesesdeexecução. 

30-
OAnexoI.c-CronogramadeExecuçãonãoestácondizentecomoperíodocontratualproposto,
08 meses, e, por consequência, o relatório semestral e consolidado também. Precisa ser refeito,
obedecendoaonovoperíodo,correto? 
RespostaIDG:C
 orreto.Serápublicadaumaerrata. 


31-
QualConvençãoColetivadeTrabalhofoiutilizadaparaaestimativadaconcorrência? 
Resposta IDG: O Termo de Referência refere-se à contratação de pessoa jurídica especializada, neste
sentido, não cabe ao Contratante definir a convenção coletiva de trabalho a ser seguida, pois este
enquadramentovariaconformecritériodaproponenteramodeatuação. 


32-
Não havendo Convenção e visando a isonomia na concorrência, qual o salário base do
funcionárioAgentedeDefesaAmbiental–CoordenaçãoedoAgentedeDefesaAmbiental–Campo? 
RespostaIDG:DeveráserobedecidoaCBOdefinidanoTermoetodasasdemaiscondiçõestrabalhistas,
conformelegislaçõesvigentes. 
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33-
QualosCNAEsqueserãoaceitosparaaparticipaçãodaconcorrência? 
RespostaIDG:Conformeitem3.1.“Poderãoparticipardesteprocedimentodeseleçãointeressadoscujo
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta concorrência, e que estejam cadastrados no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) com CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas), que atendam às exigências contidas no presente Termo de Referência e no Termo de
QualificaçãoTécnica(ANEXOI),queéparteintegrantedoprocessodeseleçãoemcurso.” 

34-
4.Osfuncionáriospoderãofazerumahoradedescansointrajornada,paraalmoçoejantar? 
Resposta IDG: Sim. Caberá à contratada intercalar, quando possível, o horário de almoço ejantardos
seuscolaboradoresparaqueaunidadenãofiquedescoberta. 

35-
Os funcionários deverão permanecer em seus postos ininterruptamente, devendo receber
indenizaçãodeumahoraextrapararessarcimentodaintrajornada? 
Resposta IDG: Caberá à contratada intercalar, quando possível, o horário de almoço ejantardosseus
colaboradoresparaqueaunidadenãofiquedescoberta.Nessesentido,nãocaberáindenizaçãodehora
extra para ressarcimento de intrajornada. Ainda, em situações de emergência nas Unidades de
Conservação, a contratada deverá trabalhar com banco de horas, pois não haverá pelo Contratante
pagamento relacionado a eventuais horas extras de colaboradores. Ressaltamos que no caso de
compensaçãodebancodehoras,aContratadadeverácomunicarpreviamentecomunicadoaogestorda
unidade,coordenadordoprojetoeContratante. 


36-
Osfuncionárioscomescaladesegunda-feiraasexta-feira,40hsemanais,trabalharãoemdiade
feriado? 
RespostaIDG:S im. 


37-
Entendemos que será obrigatório os laudos técnicos elaborados por Médico do Trabalho ou
Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT, em todas as unidades de
prestaçãodeserviços.Estácorretonossoentendimento? 
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RespostaIDG:S im,deverãoserobedecidostodasasleis trabalhistasvigentes. 

38-
Odeslocamentointerno,seráacargodacontratada? 
RespostaIDG:S im. 


39-
Referenteaqualdeslocamentosetrataocustodoitem6.9.2.2? 
Resposta IDG: Será publicada uma errata, pois onde consta “A Pessoa jurídica proponente deverá
considerar em sua proposta comercial os custos de deslocamentos dos colaboradores lotados nas
Unidades de Conservação citadas no item 6.9.2.2” será substituído por “A Pessoa jurídica proponente
deveráconsideraremsuapropostacomercialoscustosdedeslocamentosdoscolaboradoreslotadosnas
UnidadesdeConservaçãocitadasnoitem6.8.4.2.” 


40-
Entendemos que a contratante fornecerá uniformes, EPIs e equipamentos aos colaboradores.
Estácorretonossoentendimento? 
RespostaIDG:Correto. 


41-
Informem,porgentileza,seosUniformes,EPIseEquipamentosserãocedidosnatotalidadepelo
INEA, durante o período de vigência do Contrato. Esta informação é muito importante para afasede
elaboraçãodaPlanilhadeComposiçãoeFormaçãodepreços. 
RespostaIDG:T odososuniformes,EPIseEquipamentosserãocedidosnasuatotalidadepeloINEA. 

42-

Poderiamenviaraplanilhadecomposiçãodemãodeobraemexcel? 

RespostaIDG:C
 ompartilhadonositedoIDG. 



INSTITUTODEDESENVOLVIMENTOEGESTÃO 
CNPJ:04.393.475/0001-46 
www.idg.org.br 







43-
Outra dúvida, quando os senhores atribuem pontuações é se a palavra trabalho refere-se a
contratosouapostosdetrabalhoconformeabaixo. 


RespostaIDG:Q
 uandomencionadotrabalho,entende-secontratos. 

44 - Vários módulos estão faltando na planilha. Vários itens com rescisão de férias, custo de vale
transporte, auxílioalimentação,lucro,impostosincidentes.Enviamosummodelocompletoepedimosa
reconsideração pois esta planilha apresentada emvossasitenãoatendearealidadedacomposiçãode
preços. 
Resposta IDG: Solicitamos às instituições proponentes que utilizem o modelo anexo ao Termo de
Referênciaparapossibilitaramelhorequalizaçãocomercialdaspropostas.Cabeesclarecerquemódulos
e submódulosexisteoitem“Omissos”ondepoderãoserincluídaseventuaisdespesasquenãotenham
sido relacionadas pelo IDG. Ainda, na planilha anexa ao Termo, constam itens como vale-transporte,
auxílio-alimentação,lucroeimpostos. 
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45 - A responsabilidade do fornecimento do veículo de monitoramento e combate a incêndio é de
responsabilidadedacontratada?Casosim,alémdabombad'águaedemaisrecursosdescritosnaalínea,
existemmaismateriaiseinsumosoperacionaiscontempladosnosveículos?Periodicidadedereposição? 
RespostaIDG: S im. 

46 - Além dos EPI's cedidos pela contratante, os insumos operacionais e equipamentos serãocedidos
peloINEA/DIRBAPE? 
RespostaIDG:ElucidamosqueserãocedidospeloINEA,osuniformes,EPIs,máquinasparaexecuçãodos
serviçosnasatividadesoperacionais,excetoveículodemonitoramentoecombateàincêndioidentificado
no item 6.3.k. No entanto,equipamentoseletrônicos,comocomputador,telefone,etc,queporventura
sejamnecessáriosparaaexecuçãodosserviçosficarãoàcargodacontratada. 


47 - Essa supervisão por área não exclusiva para o contrato, quais as qualificações e requisitos para
atendimentoaocontrato?Poderãoserdesignadosmembroscoordenadoresdecontrato? 
RespostaIDG:Nãohárequisitomínimoparaossupervisores. 
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