







RESPOSTASAPEDIDOSDEESCLARECIMENTODEDÚVIDAS-02/2021 


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.  

Sendo assim, seguem ospedidosdeesclarecimentosrecebidospeloIDGesuasrespectivasrespostas
ema zul:  

1-
Quais são as 20 Unidades de Conservação que receberão a Internet disponibilizada pela
Contratada?Essequesitodeverácomporaplanilhadecustos? 
Resposta IDG: Todos os custos que irão incidir sobre o contratodeverãoestarincluídosnapropostaa
preço global, bem como na planilha de composição de custos e formaçãodepreçoaserapresentada
pela contratada. As unidades que receberão internet são: Parque Estadual da Lagoa do Açu,APAAlto
Iguaçu, APA Rio Guandu, Parque Estadual do Desengano, MONA Serra da Beleza,ParqueEstadualdos
Três Picos - Núcleo Salinas, Parque Estadual da Pedra Selada, Parque Estadual do Mendanha, PANAM
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AçudedaConcórdia,REBIOGuaratiba,REVISLagoadaTurfeira,GGPARPiraquara,APARioMacacu,REVIS
SerradaEstrela,RDSdoAventureiro. 
ValeressaltarquealémdessasUnidades,outraspoderãosolicitaresteauxílioaolongodonovocontrato. 

2-
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. 
Ressaltamos que não serão aplicados exatamente 273 TAFs e THFAs, pois os candidatos que
comprovaremexperiênciaemcarteiradetrabalho,relacionadaàfunçãodeGuarda-Parques/Agentede
Defesa Ambiental, de até 90 dias antes da nova contratação ficarão isentos do TAF eTHFA,conforme
referenciadonoItem6.8.3.a,itema.doTermodeQualificaçãoTécnica. 


3-
Oslocaisdetrabalhopossuemtransportepúblico? 
Resposta IDG: Não. Nem todos os locais de trabalho possuem transporte público. Os endereços das
Unidades
de
Conservação
podem
ser
conferidos
no
site
http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/. 

4-
Quaisoslocaisacontratadadeveráprevertransporteparticularparaosfuncionários,pornãoter
transportepúblico? 
RespostaIDG:Aempresacontratadadeveráprovermeiosdocolaboradorchegaraolocaldetrabalho. 
Algunslocaisdedifícilacesso:ParqueEstadualdaPedraBranca,NúcleoCamorim,alémdeônibusevan,
são3kmdecaminhadaatéoParqueeParqueNaturalMunicipaldoAçudedaConcórdia,oônibusdeixa
a5/6kmdedistânciadolocaldetrabalho. 
Locaisondenãosãoaceitosvaletransporte; 
ReservadeDesenvolvimentoSustentáveldoAventureiro(Obs.:conformeoitem6.8.4.2.estaUCpossui
escaladiferenciada),poisquemnãoémoradordailhanecessitadeumaembarcaçãoquecustaemtorno
deR$80aR$100; 
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, não há acesso por transporte público, poderá ser provido
meioscomovale-combustível; 
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Parque Estadual dos Três Picos, Núcleo Salinas, não há disponibilidade de transporte público,
deslocamentoemtornode3km. 
GerênciadeGuarda-Parques-NúcleoAvançadoParaíso,localcomacessoaotransportepúblico,porém
escasso, em horários específicos, talvez a empresa proponente deverá prover outros meios de
locomoção. 

5-
Osfuncionárioscomescaladesegunda-feiraasexta-feira,40hsemanais,trabalharãoemdiade
feriado? 
RespostaIDG:CorrigimosqueosagentesdedefesaambientalparaocuparasfunçõesdeCoordenaçãoe
GestãoeLogísticatrabalharão40horassemanais,de2ªa6ªfeira,excetoferiados. 
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