



TERMODEREFERÊNCIA FMA-0039-AAMBIII-CMP-2021-TR-A 
CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO AMBIENTAL,MANEJO,EOUTRASROTINASDEAUXÍLIOÀGESTÃO ASEREM
EXECUTADOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA INSTITUÍDAS PELO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,SOBAGESTÃODOINSTITUTOESTADUALDOAMBIENTE–INEA 

INSTITUTODEDESENVOLVIMENTOEGESTÃO 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto de Desenvolvimento e
Gestão, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com filial na Av. Rio Branco, nº1,
Centro,RiodeJaneiro/RJ,CEP:20.090-003,pormeiodaComissãodeAvaliação,realizaráprocesso 
de seleção, na modalidadeCONCORRÊNCIA,dotipoTÉCNICAEPREÇOnostermosdoPolíticade
CompraseContrataçõesSustentáveisdoIDG,de20demaiode2020,daLeiEstadualnº5026/09,
bemcomoasexigênciasestabelecidasnesteTermodeReferência. 

1.

DOOBJETO 

1.1.

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa jurídica

especializada paraprestarserviçodemonitoramentoambiental,apoioàgestão,apoiologísticoe
acompanhamento de ações de uso público a serem executados nas unidades de conservação
instituídas pelo Estado do Rio de Janeiro, divididas porgruposregionais(Áreas1e2),conforme
abaixodiscriminado: 
Área1: 
a) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdoAltoIguaçu; 
b) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdeGericinóMendanha;
c) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdoRioGuandu; 
d) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdeTamoios; 
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e) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdeMangaratiba; 
f)

Á
 readeProteçãoAmbientalSepetibaII; 

g) M
 onumentoNaturalEstadualdaSerradaBeleza; 
h) M
 onumentoNaturalEstadualdaSerradosMascates; 
i)

P
 arqueEstadualdoMendanha; 

j)

P
 arqueEstadualCunhambebe; 

k) P
 arqueEstadualdaPedraBranca; 
l)

P
 arqueEstadualdaPedraSelada; 

m) P
 arqueEstadualdaSerradaConcórdia; 
n) P
 arqueNaturalMunicipaldoAçudedaConcórdia*; 
o) P
 arqueEstadualdaIlhaGrande; 
p) R
 efúgiodeVidaSilvestreEstadualdoMédioParaíba; 
q) R
 efúgiodeVidaSilvestreEstadualdaLagoadaTurfeira; 
r) R
 eservadeDesenvolvimentoSustentáveldoAventureiro; 
s) R
 eservaBiológicaEstadualdaPraiadoSul; 
t)

R
 eservaBiológicaEstadualdeGuaratiba; 

u) R
 eservaEcológicaEstadualdaJuatinga; 
v) G
 erênciadeGuarda-Parques–Sede;e 
w) G
 erênciadeGuarda-Parques-NúcleoAvançadoPiraquara. 
*UnidadeadministradapeloIneapormeiodetermodecessãofirmadojuntoàprefeituradeValença,considerandoa
suaimportânciaparaoParqueEstadualdaSerradaConcórdianoquetangeaformaçãodecorredordebiodiversidadee
ag rander elevânciap
 araa sa çõesv oltadasà v isitação. 

Área2: 
a) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdaBaciadoRioMacacu; 
b) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdeMacaédeCima; 
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c) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdeMassambaba; 
d) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdeMaricá; 
e) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdoPauBrasil; 
f)

Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdaSerradeSapiatiba; 

g) Á
 readeProteçãoAmbientalEstadualdaBaciadosFrades; 
h) E staçãoEcológicaEstadualdeGuaxindiba; 
i)

F lorestaEstadualJoséZago; 

j)

P
 arqueEstadualdaCostadoSol; 

k) P
 arqueEstadualdoDesengano; 
l)

P
 arqueEstadualdosTrêsPicos; 

m) P
 arqueEstadualdaLagoadoAçu; 
n) P
 arqueEstadualdaSerradaTiririca; 
o) R
 eservaBiológicadeAraras; 
p) R
 efúgiodaVidaSilvestredaSerradaEstrela; 
q) R
 eservaExtrativistaMarinhadeItaipu;e 
r) G
 erênciadeGuarda-Parques-NúcleoAvançadoParaíso. 

2.

DOPAGAMENTO 

2.1.

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

mediantesolicitaçãodaCONTRATANTE. 

 Pagamentoserárealizadoàcontratadaematé10(dez)diascorridos,contadosapartir
O

2.2.

do recebimento do TRA (Termo de Recebimento e Aceite) devidamente atestados pelo
responsáveldesignadopeloINEA,NotaFiscaledemais documentosacessórios.Osdocumentos
acessórios para comprovação da regularidade do pagamento de salários e dos encargos
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trabalhistas e previdenciários são exigidos conforme regras estabelecidas no instrumento do
contrato. 

2.3. Não serão autorizados pagamentos intermediários, devendo os resultados ser
apresentadossomentenosprodutosprevistosnopresenteTermodeReferência. 

3.

DAPARTICIPAÇÃO 

3.1

Poderãoparticipardesteprocedimentodeseleçãointeressadoscujoramodeatividadeseja

compatívelcomoobjetodestaconcorrência,equeestejamcadastradosnoCadastroNacionalde
Pessoas Jurídicas (CNPJ) com CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), que
atendam às exigências contidas no presente Termo de Referência e no Termo de Qualificação
Técnica(ANEXOI),queéparteintegrantedoprocessodeseleçãoemcurso. 

3.2

Para orientações ou esclarecimentodedúvidas,osrepresentantesdasempresaspoderão 

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

3.3 Posteriormente,todososesclarecimentosadicionaisserãodivulgadosnositewww.idg.org.br
para que todos os interessados no presente Termo de Referência possam ter acesso às
informações. 

3.4

Nãopoderãoparticipardestaseleçãoosinteressados: 

i.

QuenãoatenderematodasasexigênciasdopresenteTermodeReferênciaedoTermode
QualificaçãoTécnica,inclusivequantoàdocumentaçãodehabilitação; 

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. 
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3.5

Ficarãoimpedidasdeparticiparpessoasjurídicasquenãopossamcedermãodeobraem

regimedesubordinaçãoprevistonaConsolidaçãodasLeisdoTrabalhoe,consequentemente,não
possamasseguraraostrabalhadoresprestadoresdeserviçostodososdireitossociais,trabalhistas
eprevidenciáriosestabelecidosnoart.7ºdaConstituiçãoFederal. 
3.6

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

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. 

4.

DOENVIOONLINEDAPROPOSTA(PeríododePandemia -COVID-19) 

4.1

Os interessados em participar deste certame deverão encaminhar o comprovante de

situação cadastral de pessoajurídica(CNPJ)econfirmarointeressedeparticipação, atravésdo
e-mail idg.propostas@idg.org.br .Após a confirmação de recebimento do e-mail indicado será
realizadaanálisedoCadastroNacionaldeAtividadesEconômicas(CNAE)daempresanocasode
aderência no processo de seleção será enviado um link específico para queaempresainsiraa
propostadeacordocomocronogramadeplanejamento apresentadoabaixo 
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TabelaI-CronogramadePlanejamento 

Item 

Ação 

Responsabilidade 

Data 

1 

Enviodedúvidassobreoprocesso 

Proponentes 

22/setembro/2021 

2 

Esclarecimentosdedúvidas 

IDG 

29/setembro/2021 

3 

Confirmaçãodeinteressede
participaçãonoprocesso 

Proponentes 

01/outubro/2021 

Enviodadocumentaçãodehabilitação,
documentaçãotécnicaepropostade
preço 

Proponentes 

4 



Atéodia
06/outubro/2021às
18hs 


4.2
Não serão consideradas as dúvidas e as propostas entregues posteriormente à data e
horáriomencionadonoitem4.1. 
4.3
Quaisquer dúvidas a respeito do envio das propostas on-line, entrar em contato. Não
serão aceitos comprovantes de envio por correio ou outra modalidade em substituição de
entregao
 n-linenoprazoestipuladonoitem4.1. 

4.4

O participante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes

campos: 
i. Valor global da Proposta de preço, discriminando individualmente os valores
unitários; 
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ii. Descrição detalhada do objeto, conforme especificações previstas no Termo de
QualificaçãoTécnicaanexo,contendoainda,entreoutras,asseguintesinformações: 

a.

Informações pertinentes à remuneração dos empregados alocados aos

serviços, respeitando-se o Código Brasileiro de Ocupações (CBO) 3522-05, o piso
salarial da categoria e demais obrigações estipuladas na Convenção Coletiva de
Trabalho do sindicato da categoria, com a descrição das atividades, data base e
vigência, referente aosprofissionais,compreenchimentodaPlanilhadeComposição
deCustoseFormaçãodePreçosanexaaesteTermodeReferência. 
b.

Produtividadeadotadacomarespectivacomprovaçãodeexequibilidade; 

c.

Aquantidadedepessoalqueseráalocadonaexecuçãocontratual; 

d.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a

Contratada. 

4.5

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
PlanilhadeCustoseFormaçãodePreços,conformeanexoaoTermodeQualificaçãoTécnica,anexo
aesteTermodeReferência; 
4.6

A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentesdefatoresfuturoseincertos,taiscomoosvaloresprovidoscomoquantitativodevale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatórioparaoatendimentodoobjetodaseleção; 

4.7

Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às

necessidadesdacontratante,aContratantedeveráefetuaropagamentoseguindoestritamenteas
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
comarealização,senecessárioecabível,deadequaçãocontratualdoquantitativonecessário. 
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5.

DAPROPOSTA 

5.1

A Documentação para Habilitação, aPropostaTécnicaeaPropostadePreçodeverãoser

apresentadasem 3(três) arquivosdistintos,asaber: 
•

1-ARQUIVONº1–PESSOAJURÍDICA (CNPJ)-DOCUMENTAÇÃOPARAHABILITAÇÃO;

•

2-ARQUIVONº2–PESSOAJURÍDICA(CNPJ)-DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA;

•

3-ARQUIVONº3–PESSOAJURÍDICA(CNPJ)-PROPOSTADEPREÇO. 

5.2

Cadaarquivoacimadeverápossuirumacapaaqualdeveráconstaronome,oendereçoda

pessoajurídica,oObjetodoTermodeQualificaçãoTécnica,onºetítulodoarquivo,considerando
osseguintestítulos:(i)DocumentaçãoparaHabilitação;(ii)DocumentaçãoTécnica;e(iii)Proposta
dePreço. 

5.3

DaHabilitação(ARQUIVONº1): 

Oarquivonº1deveráconterosdocumentosrelacionadosaseguir,indispensáveisàhabilitaçãodo
concorrente. 

DaHabilitaçãoJurídica 

5.3.1
i.

DeclaraçãodehabilitaçãoacopladaaesteTermodeReferêncianaformadoAnexoII; 

ii. Atos Constitutivos da PessoaJurídica,emvigoredevidamenteregistrados,acompanhados
dosdocumentosdeeleição/designaçãodosadministradores,seforocaso. 
iii. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI:atoconstitutivo,estatutooucontratosocialemvigor,devidamenteregistradonaJunta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; 
iv. No caso de Associação Civil Sem Fins Lucrativos: Estatuto Social em vigor devidamente
registradonoRegistroCivildePessoasJurídicas; 
v. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicasdolocaldesuasede,acompanhadadeprovadaindicaçãodosseusadministradores; 
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vi. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamentonoPaís; 
Osdocumentosacimadeverãoestaracompanhadosdetodasasalteraçõesoudaconsolidação
respectiva. 

5.3.2

DaRegularidadeFiscaleTrabalhista 

i.

ComprovantedeInscriçãoeSituaçãoCadastral–CNPJ;

ii.

AlvaráouprovadaInscriçãoestaduale/oumunicipal; 

iii.

Certidão negativa de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou, se for o caso,
Certidão comprobatória de que a pessoa jurídica, pelo respectivo objeto, está isentade
inscriçãomunicipal; 

iv.

CertidãoNegativa,oupositivacomefeitonegativo,deDébitosFazendáriose/oudaDívida
AtivadoMunicípio; 

v.

CertidãoNegativadeDébitosRelativosaosTributosFederaiseàDívidaAtivadaUnião; 

vi.

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

vii.

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


5.3.3

DaQualificaçãoEconômico-Financeira 

i.

Certidão negativa deFalência,recuperaçãojudicialourecuperaçãoextrajudicialexpedida

pelodistribuidordasededoproponente; 
ii. ConjuntodasDemonstraçõesFinanceirascomorespectivorelatóriodeauditoria,seforo
caso, dos últimos dois exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovemaboasituaçãofinanceiradaempresa,vedadaasuasubstituiçãoporbalancetesou
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balançosprovisórios,podendoseratualizadosporíndicesoficiaisquandoencerradohámaisde
3 (três) meses da data de apresentação da proposta. No caso de empresa constituída no
exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade, sendo admitida, também, a
apresentaçãodebalançointermediário,casodecorradeleioucontrato/estatutosocial; 
iii. ApresentarÍndicedeLiquidezGeral(LG),SolvênciaGeral(SG)eÍndicedeLiquidezCorrente
(LC)superioresa1; 
iv. BalanceteeoDREdo correnteano,mesmoquesejamparciaisenãoestejamfechados; 

Será realizada a aferição daqualificaçãoeconômico-financeiradovencedorparaprosseguimento
da contratação, sobre o qual se constatado a existência de impedimento, deverá ser excluído,
sendoconvocadoosegundoclassificadonoprocessodecomprasecontratações. 

5.3.4

DaHabilitaçãoTécnica 

i) Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas dedireitopúblicoouprivado,quecomprovema
aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidadese
prazos com o objeto deste TR, com a devida identificação do responsável pela emissão do
atestado.Estesatestadosdeverãoconter: 
i.a)comprovaçãodehaverexecutadoaprestaçãodeserviçoscompatíveiscomoobjetoda
concorrênciaporperíodonãoinferiora12(doze)meses,contínuosounão,sendoaceitoo
somatóriodeatestados,cujosperíodosconcomitantesserãocomputadosumaúnicavez; 
i.b) comprovaçãodetergerenciadooquantitativode,pelomenos,20%(vinteporcento)
depostosdetrabalhodoestimadoparaacontrataçãoporÁrea; 
i.c)entende-secomopertinenteecompatívelserviçosdeterceirizaçãodemão-de-obraem
áreasprotegidascomobosques,jardins,parquesereservasecológicas,etc. 
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O proponente deverá disponibilizar as eventuais informações necessárias esolicitadaspelo
IDG para a comprovação da legitimidade dos atestados apresentados. Disponibilizando,
dentre outros documentos, e não se restringindo, a cópia do contrato e suas alterações
posteriores,quederamsuporteàcontratação. 


5.4

DaDocumentaçãoTécnica(ARQUIVONº2): 

5.4.1

Adocumentaçãotécnicadeveráconteronomeeassinaturadoresponsávelpelaempresa

proponente em sua parte final, bem como devem ser rubricadas todas as folhas, pelo seu
representantelegal; 
5.4.2

A documentação técnica deverá conter os documentos previstos conforme critérios
estabelecidos no item 3. Da Modalidade e Tipo de Seleção do Termo de Qualificação
Técnica; 

5.4.3

Deverá Indicar o coordenador(es) técnico(s)paraarealizaçãodoobjetodaconcorrência,
bemcomodaqualificação; 

5.4.4

Comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades eprazoscomoobjetodaseleção,pormeiodaapresentação
da documentação solicitada no item 3 da Modalidade e Tipo de Seleção do Termo de
QualificaçãoTécnica. 


5.5 DaPropostadePreço(ARQUIVONº3): 
5.5.1

Apropostadepreçodeveráconterasseguintesinformações: 

i.

Nomeeassinaturadorepresentantelegaldaconcorrenteemsuapartefinal;; 

ii.

Preço emmoedanacional,comduascasasdecimais,escritoemalgarismoeporextenso,
compatíveiscomospreçoscorrentesnomercado; 
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iii.

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data do
protocolo.Aspropostasqueomitiremosprazosdevalidadedasmesmasserãoentendidas
comoválidaspeloperíodosupracitado; 

iv.

ApresentaçãodosseguintesdadosdaEmpresa:RazãoSocial,endereço,telefone,número
doCNPJ/MF,e-mail.. 

5.5.2

Planilha de Custos e FormaçãodePreçosquedeveráindicarcustoglobal,obtidoapartir
das composições dos custos unitários. Nos valores propostos estarão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. Na
composição dos preçosunitários,oconcorrentedeveráapresentardiscriminadamenteas
parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços. Todos os dados
informados pelos concorrentes em sua Planilhadeverãorefletircomfidelidadeoscustos
especificadoseamargemdelucropretendida; 

5.5.3

A Planilha deCustoseFormaçãodePreçosnãodeveconsiderarosreajustesdevidospor
AcordoColetivo,ConvençãoColetivaouDissídio.Nestecaso,serácelebradoTermoAditivo
aoContratoparaconsideraroreajustenecessárioaseraplicadoàcategoria; 

5.5.4

As propostas serão equalizadas desconsiderando os adicionais: Periculosidade,
Insalubridade,AdicionalNoturno,HoraNoturnaAdicionaleAdicionaldeHoraExtra,caso
apresentem percentuais diferentes entre as proposições, queserãoanalisadosconforme
demonstradonoANEXOIII-PlanilhadeComposiçãodeCustosporfunção.Noentanto,é
devido adicional de periculosidade para os Agentes de Defesa Ambiental, com exceção
daquelesqueatuarãonafunçãodecoordenadores; 

5.5.5

De qualquer forma,apósacelebraçãodocontrato,seráobrigatóriaacaracterizaçãooua
descaracterizaçãodapericulosidadeeinsalubridade,mediantelaudostécnicoselaborados
por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho,nostermosdoartigo
195daC
 LT. 

5.5.6

Erros de preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo concorrente, no prazo indicado pela
Comissão,desdequenãohajamajoraçãodopreçoproposto. 
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6.

DAACEITABILIDADEDAPROPOSTAVENCEDORA. 

6.1

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; 
6.2

Osproponentesserãoconsideradosinabilitadosquandonãoapresentaremosdocumentos

dehabilitaçãoexigidosnesteTermodeReferênciaeseuTermodeQualificaçãoTécnica.6.3
SerádesclassificadaapropostaqueestejaemdesacordocomesteTermodeReferênciaeTermode
Qualificação Técnica, a que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente, ou a que consigne
valoresexcessivosoumanifestamenteinexequíveis; 
6.4

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. 
6.5

A Comissão poderá solicitar esclarecimentos aos participantes. Dentre os documentos

passíveisdesolicitaçãopelaComissão,destacam-seasplanilhasdecustoreadequadascomovalor
finalofertado; 
6.6

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

fidelidadeoscustosespecificadoseamargemdelucropretendida; 
6.7

A Comissão analisaráacompatibilidadedospreçosunitáriosapresentadosnaPlanilhade

Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e
tambémquantoaossaláriosdascategoriasenvolvidasnacontratação; 
6.8

A Comissão de Avaliação quando detectar erros no preenchimento da planilha de

composição de custos poderá solicitaracorreçãoaoparticipante,noprazode3(três)diasúteis,
desdequenãohajamajoraçãodopreçoglobalpropostodeclaradopeloproponente. 
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7.

DAABERTURADASPROPOSTAS 

7.1

A Comissão de Avaliação abrirá os Arquivos nº 2 (Técnica) e nº 3 (Preço) de todos os

proponentes. Feita a classificação, a Comissão de Avaliaçãoabriráosdocumentosdehabilitação
jurídica (Arquivo nº 1) dos 03(três)proponentescommelhorclassificação.Casoosproponentes
com as melhores propostas sejam desclassificados por ausência de habilitação, passa-se para a
proposta seguinte e assim por diante. A Comissão de Avaliação registraráemataaavaliaçãoda
habilitação e, se for o caso, a consequentemente desclassificação do participante que obtiver a
melhorclassificação.AáreasdeCompraspublicaráoresultadodaseleçãonositenoIDG; 
7.2

Encerrada a análise das propostas e da verificação de empate, a Comissão adotará os

procedimentosprevistosnoparágrafoquartodoArtigo28daPolíticadeCompraseContratações
SustentáveisdoIDG,considerando,ainda,odispostonoitemanterior. 
7.3.

O IDG, conforme parágrafo único do Artigo 24 da Política de Compras e Contratações

SustentáveisdoIDG, “éfacultadoaoDiretorEstatutárioabrirumprazomáximode05(cinco)dias
úteis para que os interessados, através de e-mail, a contar da data de comunicação pelo IDG,
regularize o impedimento” de documentação de habilitação técnica, regularidade fiscal,
trabalhista,contábiloudispostasnoTermodeQualificaçãoTécnicacomorequisitosobrigatóriosde
habilitação,aindadocumentaçãodeordemlegal. 

8.

DAREABERTURADASELEÇÃODASPROPOSTAS: 

8.1.

Aanálisedaspropostaspoderáserreaberta: 

i.

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

ii.

Quandohouvererronaaceitaçãodamelhorpropostaouquandooproponentedeclarado
vencedornãoassinarocontrato,nãoretiraroinstrumentoequivalente.Nessashipóteses,
seráchamadoosegundoclassificado 

8.2.

A qualquer tempo, antes dacelebraçãodoinstrumentocontratual,mediantejustificativa

publicada no site do IDG, a Diretoria Estatutária do IDG poderá suspender ou cancelar o
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procedimento de seleção para corrigir vícios insanáveis ou para atender requerimentoessencial
efetuadopelaárearequisitantedosserviços. 

9.

IMPUGNAÇÃODOPROCESSODESELEÇÃO 

9.1.

Em até 10 (dez) dias após a publicação deste Termo de Referência qualquer pessoa

jurídicadedireitoprivadointeressadonesteprocessodeseleçãopoderáimpugnaresteTermode
Referência,bemcomopediresclarecimentos. 
9.2.

A impugnação e a solicitação de esclarecimento deverão ser realizadas por forma

eletrônica,peloe-mailidg.propostas@idg.org.br; 
9.3.

Caberá à Diretoria Estatutária decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e

quatro)horasantesdaaberturadosenvelopes,fundamentadaemparecerdaComissãodeSeleção
eAvaliaçãoquecontarácomembasamentoproferidopelaGerênciaJurídica,quandoforocaso. 
9.4.

Acolhidaaimpugnação,serádefinidaepublicadanovadataparaarealizaçãodoprocesso

deseleção. 
9.5.

Aapresentaçãodasimpugnaçõesepedidosdeesclarecimentosnãosuspendemosprazos

previstosnaseleção. 
9.6.

As respostasàsimpugnaçõeseosesclarecimentosprestadospelaComissãodeSeleçãoe

AvaliaçãoserãopublicadasnositedoIDG,www.idg.org.br,paraconsultaporqualquerinteressado. 

10.

DOSRECURSOS 

10.1.

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.
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10.2.

Orecursodeveráestarfundamentado,acompanhadodedocumentoscomprobatóriosdas

alegaçõesdarecorrente. 
10.3.

Oacolhimentodorecursoinvalidatãosomenteosatosinsuscetíveisdeaproveitamento. 

10.4.

OrecursoseráencaminhadoaoGestordaáreadeComprasouComissãodeAvaliaçãoque

deveráproferiropareceroudirecionaràdecisãodaDiretoriaEstatutária,tratando-sedetemade
maiorcomplexidade,noprazode15(quinze)diasúteis.  
10.5.

Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância, a

DiretoriaEstatutáriaentenderconvenienteasuspensãodosefeitosdadecisãorecorrida,deforma
justificada. 
10.6. O IDG deverá assegurar o sigilo e integridade dos documentos apresentados pelas
participantes,sendorepassadosaterceirosemgrauderecursoquandocabível. 

11.

DADECLARAÇÃODOVENCEDOR 

11.1.

O proponente será declaradovencedor,poratodaComissãodeAvaliação,casonãohaja

interposição de recurso ou após a regulardecisãodosrecursosapresentados,sendooresultado
publicadonositedoIDG. 

12.

DACONTRATAÇÃODESEGUROS 

12.1.

AproponentedeclaradavencedoradeveráapresentarapólicedeSeguros: 

i)GarantiaTrabalhista,apólicedosegurogarantianaordemde5%(cincoporcento)dovalorglobal
do contrato, garantindo toda e qualquer atividade que componha os Serviços, incluindo-se
coberturaparaasmultasmoratóriasepunitivasaplicadaspeloContratante à Contratada epara 
fins trabalhistas e previdenciários a partir do início da assinatura do contrato, até o prazo
prescricional previsto em Lei, a fimdecobrireventuaiscondenaçõesjudiciais,multas,honorários
advocatíciosecustasjudiciais. 

iii)SegurodeVidaeAcidentesPessoaisparapessoalqueseráalocadoparaaprestaçãodeserviço,
apólice do seguro garantia na ordem de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato,
garantindotodaequalqueratividadequecomponhaosServiços. 
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12.2.AsapólicesacimacitadasdeverãoserentreguesaoIDGnoprazomáximode20(vinte)diasa
contardaassinaturadocontrato. 
12.3. Asapólicesdeverãosomaracoberturanaordemde10%(dez)dovalorglobaldocontrato. 

13.

DOTERMODECONTRATO 

13.1.

Apósconvidadoacelebrarocontrato,ovencedorteráoprazode10(dez)dias,contadosa

partirdadatadesuaconvocação,paraassinaroTermodeContrato,nostermosdaminutaanexa
aopresenteTermodeReferência. 
13.2.

A entrega dos envelopes para a participação do processo de seleção pressupõe a plena

aceitaçãodascláusulascontratuaisestabelecidasnaminutadoContratodePrestaçãodeServiços
acopladaaopresenteinstrumento. 

14.

DAREVISÃO 

14.1. As regras acerca da revisão do valor contratual, se for o caso, são as estabelecidas no
TermodeContrato,anexoaesteTermodeReferência. 

15.

DAACEITAÇÃODOOBJETOEDAFISCALIZAÇÃO 

15.1.

Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de

QualificaçãoTécnica. 

16.

DASOBRIGAÇÕESDACONTRATANTEEDACONTRATADA 

16.1.

AsobrigaçõesdaContratanteedaContratadasãoasestabelecidasnaMinutadeContrato. 


17.

DASDISPOSIÇÕESGERAIS 

17.1.

Estão impedidos de participar de procedimentos de seleção do IDG ou de celebrar

contratos cuja seleção seja regida por esta Política, parentes, até terceirograu,deconselheiros,
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diretores, gerentes ou coordenadores do IDG, assim como pessoa jurídica da qual façam parte
como sócio, acionista, controlador, administrador, responsável técnico ou subcontratado, salvo
disposiçãoautorizadaporLeieaprovadapeloConselhodeAdministraçãooucontrataçãoemfavor
doIDGatítulogratuito,bemcomopessoasjurídicasquejátenhamsidoadvertidasemcontratos
firmadospeloIDG. 
17.2.

A Diretoria Estatutária poderá ordenar, a qualquer tempo, auditorias internas nos

processosdecomprasedecontratação.  
17.3.

A área de compras poderá negociar o valor da propostavencedora,ematendimentoao

princípiodaeconomicidade. 
17.4.

A Comissão de Avaliaçãopoderácancelaroprocedimentodeseleção,aqualquertempo,

quandoosvaloresapresentadossuperaremoorçadopeloIDGequandonãoforpossívelavaliara
propostavencedoraatravésdasinformaçõesapresentadaspelosparticipantes. 
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
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Comissão de
Avaliação. 
17.7.

Nojulgamentodaspropostasedahabilitação,aComissãodeAvaliaçãopoderásanarerros

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validadejurídica,
mediante informação fundamentada, registrado no site do Instituto e acessível a todos,
atribuindo-lhesvalidadeeeficáciaparafinsdehabilitaçãoeclassificação. 
17.8.

Adeclaraçãodoresultadodesteprocessodeseleçãonãoimplicarádireitoàcontratação. 

17.9.

As normas disciplinadoras da concorrência serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados,desdequenãocomprometamointeressedoIDG,o
princípiodaisonomia,afinalidadeeasegurançadacontratação. 
17.10. Após a divulgação do resultado final no site do IDG, o concorrente vencedor deverá
apresentaremnomáximo15(quinze)dias,osseguintesdocumentossobpenadeinabilitação: 
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i.

PPRA-ProgramadePrevençãoaRiscosAmbientais; 

ii.

PCMSO-ProgramadeControleMédicodeSaúdeOcupacional; 

iii.

FichadeentregadeEquipamentosdeProteçãoIndividual; 

iv.

ASO-AtestadodeSaúdeOcupacional; 

v.

QuestionáriodeIntegridadedevidamentepreenchido. 

17.11. Antesdaassinaturadocontratoseráexigidaacomprovaçãodascondiçõesdehabilitação
consignadas neste Termo de Referência, que deverão ser mantidas pelo vencedor durante a
vigênciadocontrato; 
17.12. NahipótesedeovencedordestaConcorrêncianãocomprovarascondiçõesdehabilitação
consignadasnesteTermodeReferênciaouserecusaraassinarocontratooIDG,semprejuízoda
aplicaçãodassançõesdasdemaiscominaçõeslegaiscabíveisaovencedor,poderáconvocaroutro
concorrente, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovaçãodosrequisitospara
habilitação, analisada a propostaeeventuaisdocumentoscomplementarese,feitaanegociação,
assinarocontrato.
17.13. As normas disciplinadoras da concorrência serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados,desdequenãocomprometamointeressedoIDG,o
princípiodaisonomia,afinalidadeeasegurançadacontratação. 
17.14. Os participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas eoIDGnãoserá,emnenhumcaso,responsávelporessescustos,independentemente
daconduçãooudoresultadodoprocessodeseleção. 
17.15. A entrega dos envelopes para a participação do processo de seleção pressupõe a plena
aceitaçãodascláusulascontratuaisestabelecidasnaMinutadoContratodePrestaçãodeServiços
acopladaaopresenteinstrumentonaformadeAnexoIV. 
17.16. EmcasodedivergênciaentredisposiçõesdesteTermodeReferênciaedeseusanexosou
demaispeçasquecompõemoprocesso,prevaleceráasdesteTermodeReferência. 
17.17. O presente Termo de Referência e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, no
endereçoeletrônicow
 ww.idg.org.br. 
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17.18. IntegramesteTermodeReferência,paratodososfinseefeitos,osseguintesanexos: 
ANEXOI– TermodeQualificaçãoTécnica; 
ANEXOII–DeclaraçãodeHabilitação; 
ANEXOIII–ModelodePlanilhadeCustoseFormaçãodePreços; 
ANEXOIV–MinutadoTermodeContrato. 

RiodeJaneiro,15desetembrode2021. 

InstitutodeDesenvolvimentoeGestão–IDG 
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