




TERMODEREFERÊNCIA 
FMA-0004-MANU-CMP-2021-002-TR-A 



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
MANUTENÇÃOPARAASUNIDADESDECONSERVAÇÃODOESTADODORIODEJANEIRO. 


INSTITUTODEDESENVOLVIMENTOEGESTÃO 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto de Desenvolvimento e
Gestão, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº
04.393.475/0005-70comfilialnaAv.RioBranco,nº1-sala2003Parte-Centro,RiodeJaneiro/RJ,
CEP:20090-907,pormeiodaComissãodeAvaliação,realizaráprocesso deseleção,namodalidade
CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO nos termos do Política de Compras e Contratações
Sustentáveis doIDG,de09dejulhode2021,bemcomoasexigênciasestabelecidasnesteTermo
deReferência. 
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1.

DOOBJETO 

1.1.

OpresenteTermodeReferênciatemporobjetoacontrataçãosobregimedeempreitada

por preço unitário dos serviços de manutenção eintervençãocivilemedificaçõesexistentesnas
Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, conforme demanda, incluindo
fornecimentodemateriaiseequipamentosnecessáriosàexecuçãodosserviços. 

2.

DOVALORDOPROJETO 

O valor máximo aceitável para a execução do projeto é de R$ 4.611.900,62 (quatro milhões
seiscentoseonzemil,novecentosreaisesessentaedoiscentavos). 

3.

DOPAGAMENTO 

2.1.

A CONTRATADA poderá emitir a Nota Fiscal somente entre os dias 01 a 20 do mês

mediantesolicitaçãodaCONTRATANTE. 

O Pagamento será realizado à contratada em até 15 (quinze) dias corridos,contadosa

2.2.

partir do recebimento do TRA (Termo de Recebimento e Aceite da Medição) devidamente
atestado pelo responsável designado pelo INEA para a Coordenação do Projeto, Nota Fiscal e
demaisdocumentosacessórios.  

2.3.

Opagamentoreferenteàúltimamediçãodeprestaçãodosserviçosficarácondicionadoa

partir do recebimento do TRA (Termo de Recebimento e Aceite de Medição) devidamente
atestadopeloresponsáveldesignadopelaCoordenaçãodoprojetopeloINEAcomaanuênciada
SEAS. 

2.3.

Não

serão autorizados pagamentos intermediários, devendo os resultados serem

apresentadossomentenosprodutosprevistosnopresenteTermodeReferência. 

4.

DAPARTICIPAÇÃO 

3.1

Poderãoparticipardesteprocedimentodeseleçãointeressadoscujoramodeatividadeseja

compatívelcomoobjetodestaconcorrência,equeestejamcadastradosnoCadastroNacionalde
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Pessoas Jurídicas (CNPJ)comCNAE(ClassificaçãoNacionaldeAtividadesEconômicas)queatenda
às exigências contidas no presente Termo de Referência e nos Termos de Qualificação Técnica
(ANEXOI),queéparteintegrantedoprocessodeseleçãoemcurso. 
3.2

Paraorientaçõesouesclarecimentodedúvidas,osrepresentantesdasempresaspoderão

contatar o IDG através de e-mail idg.propostas@idg.org.br, de acordo com o cronograma de
planejamento. 

3.3 

Posteriormente, todos os esclarecimentos adicionais serão divulgados no site

www.idg.org.br para que todos os interessados no presente Termo de Referência possam ter
acessoàsinformações 
3.4

Nãopoderãoparticipardestaseleçãoosinteressados: 

i.

QuenãoatenderematodasasexigênciasdopresenteTermodeReferênciaedoTermode
QualificaçãoTécnica,inclusivequantoàdocumentação; 

ii.

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressospara
recebercitaçãoeresponderadministrativaoujudicialmente; 

iii.

Que se enquadrem nas vedações previstas no Política de Compras e Contratações
SustentáveisdoIDG; 

iv.

Que estejam sob concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, processo defalência,
concursodecredores,emprocessodedissoluçãoouliquidação.

v.
3.5

Consórciosdeempresas. 
OsinteressadosdeverãodeclararemCartaqueestãocienteseconcordamcomascondições

contidasnoTermodeReferênciaemquestãoeseusanexos,bemcomoquecumpremplenamente
osrequisitosdehabilitaçãodefinidosnomesmo,inexistindofatosimpeditivosparasuahabilitação
nestaseleção,estandocientesdaobrigatoriedadededeclararocorrênciasposteriores(cf.Modelo
deCartaconstantenoAnexoIIdopresenteTermodeReferência),bemcomoqueadotamconduta
justaeética,compatíveiscomasdiretrizesestabelecidasnoCódigodeÉticaeCondutadoIDGeno
Código de Ética do Fornecedor do IDG, disponíveis nos respectivos endereços:
https://www.idg.org.br/sites/default/files/IDG_Compliance_JM2.pdf




e
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https://www.idg.org.br/sites/default/files/IDG_C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20do%20Fo
rnecedor_Compliance_Vers%C3%A3o%201.0.pdf ,osquaisdesdejádeclaraconhecererespeitar. 
3.6

Évedadaasubcontrataçãodeoutraempresaparaprestaçãodosserviçoscontratados. 


4.

DAVISTORIATÉCNICA 

4.1

Asempresasinteressadasemparticipardopresentecertamedeverão,obrigatoriamente,

compareceràsvisitastécnicascomoobjetivodeconhecerolocaleascondiçõesparaaprestação
dosserviços,objetodesteTermodeReferência. 
4.2

Considerando os níveis de complexidade de cada uma das Unidades de Conservação

listadas no escopo do Termo de Qualificação técnica, serão consideradas aptas a participar do
processo de contratação as empresas que vistoriarem as unidades de conservação listadas
abaixo: 
●

ParqueEstadualdosTrêsPicosNúcleoParaíso; 

●

ReservaBiológicadeAraras; 

●

ParqueEstadualdaSerradaConcórdia. 

4.3

As visitas técnicas nas 03 (três) Unidades de Conservação deverão ocorrer em até 24

(vinte e quatro) horasantesdadatalimiteparaenviodaproposta,podendoseragendadocom
antecedênciamínimade01(um)diaportelefoneoue-mailemhoráriocomercialcomoIDG. 

5.

DOENVIOONLINEDAPROPOSTA(PeríododePandemia -COVID-19) 

5.1

Os interessados em participar deste certame deverão encaminhar o comprovante de

situação cadastral de pessoa jurídica (CNPJ) e confirmar o interesse de participação através do
e-mail idg.propostas@idg.org.br. Após a confirmação do recebimento no e-mail indicado será
realizadaaanálisedoCadastroNacionaldeAtividadesEconômicas(CNAE)daempresanocasode
aderência no processo de seleção será enviado um link específico para que a empresa insiraa
propostadeacordocomocronogramadeplanejamentoapresentadoabaixo. 
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TabelaI-CronogramadePlanejamento 
Item 


Ação 

Responsabilidade 





1 


Enviodedúvidassobreoprocesso 




Esclarecimentosdedúvidas 

Confirmaçãodeinteressede
participaçãonoprocesso 


4 


24/novembro/2021 

IDG 


01/dezembro/2021 

Proponentes 


03/dezembro/2021 



3 


Proponentes 


2 


Enviodadocumentaçãode
habilitação,documentaçãotécnicae
propostadepreço 

Data 

Proponentes 


Atéodia
07/dezembro/2021
às18hs 


5.2

Não serão consideradas as propostas entregues posteriormente à data e horário

mencionadonoitem5.1. 
5.3

Quaisquer d
 úvidas a respeito do envio das propostas on-line, entrar em contato

antecipadamente pelo e-mailindicado.Nãoserãoaceitoscomprovantesdeenvioporcorreioou
outramodalidadeemsubstituiçãodeentregao
 n-linenoprazoestipuladonoitem5.1. 


6. DAPROPOSTA 
6.1. ADocumentaçãoparaHabilitaçãoeaPropostadePreçodeverãoserapresentadasem 2
(dois) arquivosdistintos,asaber: 
•

1-ARQUIVONº1–EMPRESA(CNPJ)-DOCUMENTAÇÃOPARAHABILITAÇÃO; 

•

2-ARQUIVONº2–EMPRESA(CNPJ)-PROPOSTADEPREÇO. 
6.2. Cadaarquivoacimadeverápossuirumacapaaqualdeveráconstaronome,oendereço
daempresa,oObjetodoTermodeQualificaçãoTécnica,onºetítulodoarquivo,considerando
osseguintestítulos:(i)DocumentaçãoparaHabilitaçãoe(ii)PropostadePreço. 

6.3. DaHabilitação(ARQUIVONº1): 
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Oarquivonº1deveráconterosdocumentosrelacionadosaseguir,indispensáveisàhabilitaçãodo
concorrente. 

6.3.1.DaHabilitaçãoJurídica 
i.

DeclaraçãodehabilitaçãoacopladaaesteTermodeReferêncianaformadoAnexoII; 

ii.

AtosConstitutivosdaPessoaJurídica,emvigoredevidamenteregistrados,acompanhados
dosdocumentosdeeleição/designaçãodosadministradores,seforocaso. 

iii.

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELIouSociedadeLimitadaUnipessoal-SLU:atoconstitutivo,estatutooucontratosocial
emvigor,devidamenteregistradonaJuntaComercialdarespectivasede,acompanhadode
documentocomprobatóriodeseusadministradores; 

iv.

No caso de Associação Civil Sem Fins Lucrativos: Estatuto Social em vigor devidamente
registradonoRegistroCivildePessoasJurídicas; 

v.

No caso de sociedade simples:inscriçãodoatoconstitutivonoRegistroCivildasPessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores; 

vi.

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamentonoPaís;e 
6.3.1.1.Osdocumentosacimadeverãoestaracompanhadosdetodasasalteraçõesouda
consolidaçãorespectiva. 
6.3.2.DaRegularidadeFiscaleTrabalhista 

i.

ComprovantedeInscriçãoeSituaçãoCadastral–CNPJ; 

ii.

AlvaráouprovadaInscriçãomunicipal; 

iii.

Certidãonegativa,oupositivacomefeitonegativo,daDívidaAtivaMunicipal;. 

iv.

Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa, de imposto sobre serviços de
qualquer natureza, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a empresa, pelo
respectivoobjetivo,estáisentadeinscriçãomunicipal; 

v.

Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Relativos aos Tributos
FederaiseàDívidaAtivadaUnião; 

vi.

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrandosituaçãoregularnocumprimentodosencargossociaisinstituídosporlei; 
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vii.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiçadoTrabalho,mediantea
apresentaçãodeCertidãoNegativadeDébitosTrabalhistas. 


6.3.3.DaQualificaçãoEconômico-Financeira 
i.

Certidão negativa de falência, recuperação judicialourecuperaçãoextrajudicialexpedida
pelodistribuidordasededolicitante; 

ii.

ConjuntodasDemonstraçõesFinanceirascomorespectivorelatóriodeauditoria,seforo
caso, dos últimos dois exercícios sociais, já exigíveiseapresentadosnaformadalei,que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. No caso de
empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonialedemonstraçõescontábeisreferentesaoperíododeexistênciadasociedade,
sendoadmitida,também,aapresentaçãodebalançointermediário,casodecorradeleiou
contrato/estatutosocial; 

iii.

comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidospelaaplicaçãodasseguintesfórmulas:





LG= 

AtivoCirculante+RealizávelaLongo
Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante 


AtivoTotal 
SG= 

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante 


LC= 

AtivoCirculante 
PassivoCirculante
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6.3.4DaHabilitaçãoTécnica 
i.

ApresentaçãodaCertidãodeRegistroeHabilitaçãonoCREAouCAUcomocomprovantee
que estejam em situação regular (sendo inválido o documento que não apresentar
rigorosamente a situação atualizada da empresa, conforme resolução nº 266/79 do
CONFEA). 


ii.

Prova de possuir no seu quadro permanente, na data de entrega das propostas,
profissional ou profissionais de nível superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnicaporexecuçãodeobrasdecaracterísticassemelhantes,averbado
pelo CREA, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico–CAT,expedidas
por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços relativos à
execuçãodeobracomcaracterísticastécnicassimilaresàsdoobjetodopresenteTermode
Referência, limitada esta exigência às parcelas de maior relevância, conforme Quadro I
abaixo. 


● A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é vinculado(s) à empresa proponente, deverá ser feita
através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado,da(s)Certidão(ões)de
Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meiodeoutrosinstrumentos
quecomprovemaexistênciadeumliamejurídicoentreaempresaproponenteeo(s)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a
execuçãodoobjetodoTermodeReferência. 
● No caso de duas ou mais empresas proponentes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação
técnica,ambasserãoinabilitadas 
● Emsetratandode sóciodaempresa,ocontratosocialdaempresaproponenteservirá
dedocumentohábilparaacomprovaçãodovínculo. 
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III.

Declaraçãoindicandoonome,CPFenºdoregistronaentidadeprofissionalcompetentedo
responsáveltécnicoqueacompanharáaexecuçãodosserviçosdequetrataoobjetodesta
Concorrência. 


● Com o objetivo de agilizar a leitura dos Atestados Técnicos por parte da Comissão,
solicita-se que o Licitante destaque, utilizando caneta marca texto, os itens que
servirãoparacomprovaçãodaqualificaçãotécnica. 
QuadroI 
Item 

Quantidade 

Obras de execução ou manutenção de edificações

Igualousuperiora1500m2 

comáreaconstruída 
Obrasdeexecuçãooumanutençãodecoberturas 

Igualousuperiora394,50m2 

metálicascomárea 
Obras de execuçãoemtubosdeconcreto(PSouPA),
comdiâmetromínimoousuperiora300mm 
Limpeza mecânica com retroescavadeira, com

Igualousuperiora150m 

Igualousuperiora255h 

capacidadecaçambade0,76m3. 
Limpezamecânicadegaleriasdedrenagemou 

Igualousuperiora150h 

esgotamento a sucção com Caminhão (Potência de
230CV), incluindo tanque com capacidade de 12.000
litros 

iv. Apresentação do Atestado de Visita Técnica nas Unidades de Conservação descritas no
item 4, os quais deverão ser fornecidos pela DIRRAM/INEA, responsável pelo
acompanhamentodosserviços,conformeAnexoVI. 


6.4. Da(s)Proposta(s)dePreço(ARQUIVONº2): 
Apropostadepreçodeveráconterasseguintesinformações: 
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i.

Nomeeassinaturadorepresentantelegaldaconcorrenteemsuapartefinal,bemcomo
devemserrubricadastodasasfolhas; 

ii.

Preçoemmoedanacional,comduascasasdecimais,escritoemalgarismoeporextenso,
compatíveiscomospreçoscorrentesnomercado; 

iii. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da datado
protocolo. As propostas que omitirem os prazos de validade das mesmas serão
entendidascomoválidaspeloperíodosupracitado; 
iv. ApresentaçãodosseguintesdadosdaEmpresa:RazãoSocial,endereço,telefone,número
doCNPJ/MF,e-mail,banco,agência,númerodacontacorrenteepraçadepagamento; 
v.

Apresentaçãodocronogramafísico-financeiro.

vi.  Planilha Orçamentária - Insumos (Anexo V) que deverá indicar ocustoglobal,obtidoa
partir dos preços unitários e totais, conforme quantitativo e itens estabelecidos na
PlanilhaOrçamentáriadesteTermodeReferência.Nosvalorespropostosestarãoinclusos
todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto. 


6.4.1. Todos os dados informados pelos concorrentes em sua Planilha deverão refletir
comfidelidadeoscustosespecificadoseamargemdelucropretendida; 
6.4.2. Os valores do Contrato serão revistos após o período de 12 meses a partir da
assinaturadocontrato,conformeíndicesdereajustesdosistemadecustosEMOP. 


7. DAACEITABILIDADEDAPROPOSTAVENCEDORA. 
7.1

A habilitação será realizadapormeiodaanálisedadocumentação.Sehouverindíciosde

inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a
exequibilidadedaproposta; 
7.2

Osproponentesserãoconsideradosinabilitadosquandonãoapresentaremosdocumentos

exigidosnesteTermode ReferênciaeseuTermodeQualificaçãoTécnica. 
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7.3

SerádesclassificadaapropostaqueestejaemdesacordocomesteTermodeReferênciae

Termo de Qualificação Técnica, a que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente, ou a que
consignevaloresexcessivosoumanifestamenteinexequíveis; 
7.4

Será desclassificada a proposta que apresentar preços global ou unitários inexequíveis,

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado,acrescidosdosrespectivosencargos,aindaqueoatoconvocatóriodaconcorrêncianão
tenhaestabelecidolimitesmínimos. 
7.5

A Comissão poderá solicitar esclarecimentos aos participantes. Dentre os documentos

passíveisdesolicitaçãopelaComissão,destacam-seasplanilhasdecustoreadequadascomovalor
finalofertado; 
7.6

Todos os dados informados pelo concorrente em sua planilha deverão refletir com

fidelidadeoscustosespecificadoseamargemdelucropretendida; 
7.7

A Comissão analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha

Orçamentáriacomaquelespraticadosnomercadoemrelaçãoaosinsumosetambémquantoaos
saláriosdascategoriasenvolvidasnacontratação; 
7.8

AComissãodeAvaliaçãoquandodetectarerrosnopreenchimentodaplanilhadaproposta

poderásolicitaracorreçãoaoparticipante,noprazodeaté3(três)diasúteis,desdequenãohaja
majoraçãodopreçoproposto. 

8.DAABERTURADASPROPOSTAS 
8.1. A Comissão de Avaliação abrirá os Arquivos nº 2 (Preço) de todos os proponentes. Feita a
classificação,aComissãodeAvaliaçãoabriráosdocumentosdehabilitaçãojurídica(Arquivonº1)
dos 03 (três) proponentes com melhor classificação. Caso os proponentes com as melhores
propostassejamdesclassificadosporausênciadehabilitação,passa-separaapropostaseguintee
assimpordiante.AComissãodeAvaliaçãoregistraráemataaavaliaçãodahabilitaçãoe,seforo
caso, a consequentemente desclassificação do participante que obtiveramelhorclassificação.A
áreasdeCompraspublicaráoresultadodaseleçãonositenoIDG; 
8.2.AatadareuniãodeaberturaserávistadaportodososparticipantesdaComissãodeAvaliação; 
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8.3.AáreadeCompraspoderáentraremcontato,registradopore-mail,como(s)concorrente(s)
que apresentou o preço mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedadoànegociaçãoemcondiçõesdiversasdasprevistasnestedeTermodeReferência; 
8.4. Encerrada a análise das propostas e da verificação de empate, a Comissão adotará os
procedimentosprevistosnoitem9.1.4daPolíticadeCompraseContrataçõesSustentáveisdoIDG,
considerando,ainda,odispostonoitemanterior. 
8.5.Conformeitem8.3.5daPolíticadeCompraseContrataçõesSustentáveisdoIDG,“éfacultado
ao Diretor Estatutário abrir um prazo máximo de 05 (cinco) diasúteisparaqueosinteressados,
através de e-mail, a contar da data de comunicação pelo IDG, regularize o impedimento” de
documentação de habilitação técnica, regularidade fiscal, trabalhista, contábil ou dispostas no
TermodeQualificaçãoTécnicacomorequisitosobrigatóriosdehabilitação,aindadocumentaçãode
ordemlegal.

9.DAREABERTURADASELEÇÃODASPROPOSTAS: 
9.1. Aanálisedaspropostaspoderáserreaberta: 
i.

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realizaçãodaanáliseprecedenteouemquesejaanuladaaprópriaseleçãodaspropostas,
situaçãoemqueserãorepetidososatosanuladoseosquedeledependam. 

ii.

Quando houver erro na aceitaçãodopreçomelhorclassificadoouquandooproponente
declaradovencedornãoassinarocontrato,nãoretiraroinstrumentoequivalente.Nessas
hipóteses,seráchamadodosegundomelhorpreçoclassificado. 

9.2. A qualquer tempo, antes da celebração do instrumento contratual, mediante justificativa
publicada no site do IDG, a Diretoria Estatutária do IDG poderá suspender ou cancelar o
procedimento de seleção para corrigir vícios insanáveis ou para atenderrequerimentoessencial
efetuadopelaárearequisitantedosserviços. 

10.IMPUGNAÇÃO 
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10.1. Em até 10 (dez) dias corridos após a publicação doTermodeReferênciaqualquerpessoa
jurídicadedireitoprivadointeressadonesteprocessodeseleçãopoderáimpugnaresteTermode
Referência. 
10.2.

A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail

idg.propostas@idg.org.br 
10.3.CaberáàDiretoriaEstatutáriadecidirsobreaimpugnaçãonoprazodeaté24(vinteequatro)
horas antes da abertura dos arquivos, fundamentada em parecer da Comissão de Seleção e
AvaliaçãoquecontarácomembasamentoproferidopelaGerênciaJurídica,quandoforocaso. 
10.4. Acolhidaaimpugnação,serádefinidaepublicadanovadataparaarealizaçãodoprocessode
seleção. 
10.5.Asapresentaçõesdasimpugnaçõesepedidosdeesclarecimentosnãosuspendemosprazos
previstosnaseleção. 
10.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela ComissãodeSeleçãoe
AvaliaçãoserãopublicadasnositedoIDG,www.idg.org.br,paraconsultaporqualquerinteressado. 


11.DOSRECURSOS 
11.1.

Caberá pedido de recurso ao IDG das decisões da Comissão de Avaliação, sempre por

escrito, entregue no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação dos
resultados da presente seleção no site do Instituto. O recurso deverá ser enviado por forma
eletrônica, pelo e-mail idg.propostas@idg.org.br. Havendo recurso, caberá à Comissão de
Avaliação verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidirseadmiteounãoorecurso,fundamentadamente. 
11.2. O recurso deverá estar fundamentado, acompanhado de documentos comprobatórios das
alegaçõesdarecorrente. 
11.3. Oacolhimentodorecursoinvalidatãosomenteosatosinsuscetíveisdeaproveitamento. 
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11.4. O recurso será encaminhado ao Gestor da área deSuprimentosouComissãodeAvaliação
quedeveráproferiropareceroudirecionaràdecisãodaDiretoriaEstatutária,tratando-sedetema
demaiorcomplexidade,noprazode15(quinze)diasúteis.  
11.5. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância, a
DiretoriaEstatutáriaentenderconvenienteasuspensãodosefeitosdadecisãorecorrida,deforma
justificada. 
11.6. O IDG deverá assegurar o sigilo e integridade dos documentos apresentados pelas
participantes,sendorepassadosaterceirosemgrauderecursoquandocabível. 

12.DADECLARAÇÃODOVENCEDOR 
12. 1 O proponente será declarado vencedor, por ato da ComissãodeAvaliação,casonãohaja
interposição de recurso ou após a regulardecisãodosrecursosapresentados,sendooresultado
publicadonositedoIDG. 

13.DOTERMODECONTRATO 
13.1 Apósconvidadoacelebrarocontrato,ovencedorteráoprazode10(dez)dias,contadosa
partirdadatadesuaconvocação,paraassinaroTermodeContrato,nostermosdaminutaanexa
aopresenteTermodeReferência. 
13.2. A entrega dos arquivos para a participação do processo de seleção pressupõe a plena
aceitaçãodascláusulascontratuaisestabelecidasnaminutadoContratodePrestaçãodeServiços
acopladaaopresenteinstrumento. 
13.3.CasooContratonãoestejaassinadonoprazoconstantedoitem12.1.,oIDGpoderáconvocar
ooutroconcorrenteparaassiná-lo,respeitadaaordemdeclassificação. 

14.DAREVISÃO 
14.1.Asregrasacercadarevisãodovalorcontratual,seforocaso,sãoasestabelecidasnoTermo
deContrato,anexoaesteTermodeReferência. 
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15.DAACEITAÇÃODOOBJETOEDAFISCALIZAÇÃO 
15.1.OscritériosdeaceitaçãodoobjetoedefiscalizaçãoestãoprevistosnoTermodeQualificação
Técnica. 

16.DASOBRIGAÇÕESDACONTRATANTEEDACONTRATADA 
16.1. AsobrigaçõesdaContratanteedaContratadasãoasestabelecidasnaMinutadeContrato. 

17.DASDISPOSIÇÕESGERAIS
17.1.EstãoimpedidosdeparticipardeprocedimentosdeseleçãodoIDGoudecelebrarcontratos
cuja seleção seja regida por esta Política, parentes, até terceirograu,deconselheiros,diretores,
gerentes ou coordenadores doIDG,assimcomopessoajurídicadaqualfaçampartecomosócio,
acionista, controlador, administrador, responsável técnico ou subcontratado, salvo disposição
autorizadaporLeieaprovadapeloConselhodeAdministraçãooucontrataçãoemfavordoIDGa
títulogratuito,bemcomopessoasjurídicasquejátenhamsidoadvertidasemcontratosfirmados
pelo IDG.17.2 A Diretoria Estatutáriapoderáordenar,aqualquertempo,auditoriasinternasnos
processosdecomprasedecontratação.  
17.3 A área de compras poderá negociar o valordapropostavencedora,ematendimentoao
princípiodaeconomicidade. 
17.4.AComissãodeAvaliaçãopoderácancelaroprocedimentodeseleção,aqualquertempo,
quandoosvaloresapresentadossuperaremoorçadopeloIDGequandonãoforpossívelavaliar
apropostavencedoraatravésdasinformaçõesapresentadaspelosparticipantes. 
17.5. Oresultadodaconcorrênciaserádivulgadonositewww.idg.org.br. 
17.6.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização da publicação do resultado desta concorrência na data marcada, a mesma será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormenteestabelecido,desdequenãohajacomunicaçãoemcontrário,pelaComissãode
Avaliação. 
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17.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a ComissãodeAvaliaçãopoderásanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentosesuavalidade
jurídica,medianteinformaçãofundamentada,registradonositedoInstitutoeacessívelatodos,
atribuindo-lhesvalidadeeeficáciaparafinsdehabilitaçãoeclassificação. 
17.8. Adeclaraçãodoresultadodesteprocessodeseleçãonãoimplicarádireitoàcontratação. 
17.9. As normas disciplinadoras da concorrência serão sempre interpretadas em favor da
ampliaçãodadisputaentreosinteressados,desdequenãocomprometamointeressedoIDG,o
princípiodaisonomia,afinalidadeeasegurançadacontratação. 
17.10 Os participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o IDG não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentementedaconduçãooudoresultadodoprocessodeseleção. 
17.11. Após a divulgação do resultado final no site do IDG, o concorrente vencedor deverá
apresentaremnomáximo15(quinze)dias,osseguintesdocumentos,sobpenadeinabilitação: 
i.PPRA-ProgramadePRevençãoaRiscosAmbientais; 
ii.PCMSO-ProgramadeControleMédicodeSaúdeOcupacional; 
iii.FichadeEntregadeEquipamentosdeProteçãoIndividual; 
iv. Certificados deTreinamentoematendimentoàsNormasRegulamentadoras:NR33,NR35,
NR10,NR12,entreoutros,quandoaplicáveisaatividade; 
V.ASO-AtestadodeSaúdeOcupacional. 

17.12.Antesdaassinaturadocontratoseráexigidaacomprovaçãodascondiçõesdehabilitação
consignadas neste Termo de Referência, que deverão ser mantidas pelo vencedor durante a
vigênciadocontrato 
17.13. Na hipótese de o vencedor desta Concorrência não comprovar as condições de
habilitação consignadas neste Termo de Referência ou se recusar a assinar ocontratooIDG,
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis ao vencedor,
poderá convocar outro concorrente, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovaçãodosrequisitos 
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17.14. A entrega dos arquivos para a participação do processo deseleçãopressupõeaplena
aceitação das cláusulas contratuais estabelecidas na Minuta do Contrato de Prestação de
ServiçosacopladaaopresenteinstrumentonaformadeAnexoIII. 
17.15. EmcasodedivergênciaentredisposiçõesdesteTermodeReferênciaedeseusanexos
oudemaispeçasquecompõemoprocesso,prevaleceráasdesteTermodeReferência. 
17.16 O presente Termo de Referência e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, no
endereçoeletrônicow
 ww.idg.org.br. 
17.17.IntegramesteTermodeReferência,paratodososfinseefeitos,osseguintesanexos: 
ANEXOI– TermosdeQualificaçãoTécnica; 
ANEXOII–DeclaraçãodeHabilitação; 
ANEXOIII–MinutadoTermodeContrato; 
ANEXOIV- Cronogramafísico-financeiro; 
ANEXOV-P
 lanilhaOrçamentária; 
ANEXOVI-AtestadodeVisitaTécnica. 

RiodeJaneiro,17denovembrode2021. 
InstitutodeDesenvolvimentoeGestão–IDG 
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