




TERMODEREFERÊNCIA 
FMA-0054-AMBIENTEJOVEM-CMP-2021-001-TR-B 



CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO “AMBIENTE
JOVEM” QUE VISA OFERTAR UM CONJUNTO DE AÇÕES INERENTES A EDUCAÇÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE EM 20 (VINTE) COMUNIDADES DE BAIXA RENDA NAS ZONAS DE
AMORTECIMENTODASUNIDADESDECONSERVAÇÃODOESTADODORIODEJANEIRO. 

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-sala2003-Centro,RiodeJaneiro/RJ,CEP:
20090-907, por meio da Comissão de Avaliação, realizará processo de seleção, na modalidade
CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO nos termos do Política de Compras e Contratações
Sustentáveis do IDG,de20demaiode2020,bemcomoasexigênciasestabelecidasnesteTermo
deReferência. 
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JUSTIFICATIVAPARACONTRATAÇÃODOSERVIÇO 

OInstitutodeDesenvolvimentoeGestão–IDG,queépessoajurídicadedireitoprivado,semfins
lucrativos ou de fins nãoeconômicos,compersonalidadejurídicadeassociaçãocivil,decaráter
cultural e ambiental, cujo objetivo, dentre outros é fomentar o desenvolvimento tecnológico,
educacional, cultural, desportivo, ambientaleeconômicodasociedade,desenvolverconsultoria
técnicaparaelaboraçãoegerênciadeprojetos,bemcomoparapesquisaseatividadesexecutivas. 
ArealizaçãodestaseleçãoéfrutodoAcordodeCooperaçãoTécnicanº01/17,celebradoentreo
IDGeaSecretariadeEstadodoAmbienteparaoperação,manutençãoecontroledoMecanismo
para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – Fundo da Mata Atlântica
(FMA), instrumento de gestão ambiental para gerir recursos de compensação ambiental, de
restauração florestal, além de doações, recursos de Termos de Ajustamento de Conduta e
captações deoutrasfontes,nostermosprevistosnaLeiEstadualnº6.572,de31deoutubrode
2013comaalteraçãodadapelaLeiEstadualnº7.061,de25desetembro2015. 

O Fundo da Mata Atlântica é um importante mecanismo operacional e financeiro privado que
permite uma execução mais ágil e eficientedosprojetosvoltadosàsUnidadesdeConservação,
tais como parques, reservasbiológicas,estaçõesecológicaseáreasprotegidasdoEstadodoRio
de Janeiro através daaplicaçãoderecursosprovenientesdecompensaçõesambientaiseoutras
verbasnãoorçamentárias. 

AsUnidadesdeConservação(UC’s)secaracterizamcomoprincipalinstrumentoparaconservação
da fauna e flora, dos ecossistemas e das paisagens notáveis, sendo hoje as mais importantes
ferramentasdepreservaçãodobiomadaMataAtlântica,umdosmaisricoseameaçadosdetodo
oplaneta. 

A educação ambiental é uma das principais ferramentas para atendimento às legislações que
norteiamasquestõessocioambientais,podendo-sedestacaraquiaLeiFederalno12.305de2010,
queinstituiaPolíticaNacionaldeResíduosSólidos. 
Nestesentido,oprojetoemquestãotemcomoobjetivoutilizaraeducaçãoparaasustentabilidade
buscando promover mudança de atitudesedecomportamentosfaceaoambienteporpartedos
humanos,eassimprepararosjovensparaoexercíciodeumacidadaniaqueincorporeinformações
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sobre os problemas ambientais no espaço em que vivemeondepodematuarcomoagentesde
mudanças. Pretende ainda formar multiplicadores, promovendo engajamento e mudança de
comportamento em prol da restauração e preservação do ambienteemquevivemos,levandoà
melhoriadaqualidadedevidadoscidadãospormeiodoolharsistêmicodasustentabilidade. 

1.

DOOBJETO 

1.1.

OpresenteTermodeReferênciaparaSolicitaçãodePropostatemporobjetoacontratação

de serviços especializados para a execução do Projeto “Ambiente Jovem” que visa ofertar um
conjunto de ações inerentes a Educação para a Sustentabilidade em 20 (vinte) comunidadesde
baixa renda daregiãometropolitanadoRiodeJaneiro,envolvendoaté1000(hummil)jovens.O
objetivodoprojetoécapacitarosjovensparaseremcidadãoscapazesdevalorizaraMataAtlântica
como o patrimônio ambiental eassim,pensar,agireprotagonizaraçõesconsequenteseefetivas
que,deformasolidáriaesustentável,contribuamparaaconservaçãodobiomaeparaumestado
economicamentedesenvolvido,socialmenteinclusivoeambientalmenteequilibrado. 

2.

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) devidamente atestado pelo
responsáveldesignadopeloproponentedoProjeto,asaber,aSecretariadeEstadodoAmbiente
eSustentabilidade(SEAS),NotaFiscaledemaisdocumentosacessórios.  

2.3.

Não

serão autorizados pagamentos intermediários, devendo os resultados serem

apresentadossomentenosprodutosprevistosnopresenteTermodeReferência. 
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3.

DAPARTICIPAÇÃO 

3.1

Poderãoparticipardesteprocedimentodeseleçãointeressadoscujoramodeatividadeseja

compatívelcomoobjetodestaconcorrência,equeestejamcadastradosnoCadastroNacionalde
Pessoas Jurídicas (CNPJ)comCNAE(ClassificaçãoNacionaldeAtividadesEconômicas)queatenda
às exigências contidas no presente Termo de Referência e nos Termos de Qualificação Técnica
(ANEXOI),queéparteintegrantedoprocessodeseleçãoemcurso. 
3.1.1. Os interessados em participar deste certame deverão encaminhar o comprovante de
situaçãocadastraldepessoajurídica(CNPJ),juntamentecomaconfirmaçãodeparticipaçãoatéo
dia2
 8dejunhode2021a travésdoe-mailidg.propostas@idg.org.br. 
3.1.2  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 
3.2

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.
3.3

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:
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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. 
3.4

Évedadaasubcontrataçãodeoutraempresaparaprestaçãodosserviçoscontratados. 


4.

DOENVIOONLINEDAPROPOSTA(PeríododePandemia -COVID-19) 

4.1

Os interessados em participar deste certame deverão até o dia 28 de junho de 2021

encaminharocartãodoCNPJdaproponenteconfirmandoointeressedeparticipaçãoatravésdo
e-mail idg.propostas@idg.org.br. Após a confirmação da visita técnica pela proponente será
enviadoumlinkespecíficoparaqueaempresainsiraapropostaimpreterivelmenteatéodia01
dejulho de2021às18:00h. 
4.2

Para orientações ou esclarecimentodedúvidas,osrepresentantesdaspessoasjurídicas

poderão contatar o IDG através de e-mailidg.propostas@idg.org.br,atéodia18 dejunhode
2021às18h00min. 
4.3

Não serão consideradas as propostas entregues posteriormente à data e horário

mencionadonoitem4.1. 
4.4

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

antecipadamentepeloe-mailindicado.Nãoserãoaceitoscomprovantesdeenvioporcorreioou
outramodalidadeemsubstituiçãodeentregao
 n-linenoprazoestipuladonoitem4.1. 

4.5

O participante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes

campos: 
I.

Valor global da Proposta de preço, discriminando individualmente os valores, conforme
PlanilhadecomposiçãodecustodoTermodeReferência(ANEXOI) 

II.

Descrição detalhada do objeto, conforme especificações previstas no Termo de
QualificaçãoTécnica(ANEXOI),contendo,entreoutras,asseguintesinformações: 

a) Aquantidadedepessoalqueseráalocadonaexecuçãocontratual; 
4.5.1.TodasasespecificaçõesdoobjetocontidasnapropostavinculamaContratada. 
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4.6

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamentenaprestaçãodosserviços,conformeoANEXOIdoTermodeQualificaçãoTécnica. 

4.7

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

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentesdefatoresfuturoseincertos,devendocomplementá-los,casooprevistoinicialmente
emsuapropostanãosejasatisfatórioparaoatendimentodoobjetodaseleção; 

4.8

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. 

4.9

AsEmpresasdePequenoPortedeverãoencaminharadocumentaçãodehabilitação,ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal etrabalhista,nostermosdoart.43,§1ºdaLei
Complementarnº123,de2006. 


5.

DAPROPOSTA 


5.1

A DocumentaçãoparaHabilitaçãoeaPropostadePreçodeverãoserapresentadasem 3

(três) arquivosdistintos,asaber: 
●

1-ARQUIVONº1–EMPRESA(CNPJ)-DOCUMENTAÇÃOPARAHABILITAÇÃO; 

●

2-ARQUIVONº2–EMPRESA(CNPJ)-PROPOSTATÉCNICA; 

●

3-ARQUIVONº3–EMPRESA(CNPJ)-PROPOSTADEPREÇO. 

5.1.1

Cada arquivo acima deverá possuir uma capa a qual deverá constar o nome, o
endereço da empresa, o Objeto do Termo de Qualificação Técnica, o nº e título do
arquivo, considerando os seguintes títulos: (i) Documentação para Habilitação, (ii)
Propostatécnicae(iii)PropostadePreço. 
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5.2

DaHabilitação(ARQUIVONº1): 

Oarquivonº1deveráconterosdocumentosrelacionadosaseguir,indispensáveisàhabilitaçãodo
concorrente. 

5.2.1

DaHabilitaçãoJurídica 

i.

DeclaraçãodehabilitaçãoacopladaaesteTermodeReferêncianaformadoAnexoII; 

ii.

AtosConstitutivosdaPessoaJurídica,emvigoredevidamenteregistrados,acompanhados
dosdocumentosdeeleição/designaçãodosadministradores,seforocaso. 

iii.

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social emvigor,devidamenteregistradona
JuntaComercialdarespectivasede,acompanhadodedocumentocomprobatóriodeseus
administradores; 

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 
5.2.1.1.Osdocumentosacimadeverãoestaracompanhadosdetodasasalteraçõesouda
consolidaçãorespectiva. 
5.2.2

DaRegularidadeFiscaleTrabalhista 

i.

ComprovantedeInscriçãoeSituaçãoCadastral–CNPJ;

ii.

AlvaráouprovadaInscriçãomunicipal; 

iii.

Certidãonegativa,oupositivacomefeitonegativo,dadívidaativadomunicípio. 

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; 
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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. 


5.2.3
i.

DaQualificaçãoEconômico-Financeira 

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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iv.

BalanceteeoDREdo correnteano,mesmoquesejamparciaisenãoestejamfechados;


5.2.4

DaHabilitaçãoTécnica 

i.  Apresentaçãodedocumentosquecomprovemaexperiênciaecapacidadeoperacionalde
no mínimo 05 (cinco) anos em prestação de serviços naáreadeeducaçãopertinentese
compatíveis em características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência, 
sendo: 
a. 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica expedidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado devidamente identificada, incluindo as características e
quantidades informando quanto à sua qualificação e desempenho na gestão e
execuçãoou; 
b. 02 (duas) cópias de instrumentos jurídicos expedidos por pessoa jurídica de direito
públicoouprivado. 

SerãoconsideradasaexperiênciadaInstituiçãoouEmpresaemexecuçãodeprojetos
ambientaisesocioambientaiscomnomínimodoisdosseguintescomponentes: 
○EducaçãoAmbientaleparaSustentabilidade 
○CidadaniaeConservaçãoAmbiental 
○Mobilização,OrganizaçãoeComunicaçãoComunitária 

Dois ou mais Atestados de Capacidade Técnica comserviçosiguaisprestadosparaa
mesmacontratante,serãodesconsiderados.  

ii. Apresentação de documentos que comprovem a experiência da equipe técnica
pedagógica, conformeaseguir: 
a. Coordenador Geral - 01 profissional com formação superior na área de educação,
ambientaleafins,comexperiênciaemCoordenaçãodeatividadeseprojetosdeeducação
com público superior de 200 alunos, comprovado através de Currículo e Atestado de
CapacidadeTécnicao
 ucontratodeprestaçãodeserviçoo
 ucarteiradetrabalho; 

b. Gerente de Comunicação - 01 profissional com formação superior na área de
comunicação,comexperiêncianafunção,comprovadoatravésdeCurrículo; 
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c. Agente de integração comunitária - 40 profissionais com formação superior com
experiênciaemrelaçõescomunitárias,comprovadoatravésdeCurrículo; 

d. Técnico ambiental - 10 profissional com formação superior na área ambiental com
experiêncianafunção; 

e. Arte-educador - 20 profissionais com formação superior com experiência na função,
comprovadoatravésdeCurrículo; 

f.

Supervisor-0 2profissionaiscomformaçãosuperior; 

g. Psicólogo-0 1profissionalcomformaçãosuperior; 
h. Assistentesocial-0 1profissionalcomformaçãosuperior; 
i.

Pedagogo-0 1profissionalcomformaçãosuperior. 


Para a comprovação da formação da equipe técnico-pedagógica, deverão ser enviados os
diplomas de graduação, pós-graduação e/ou mestrado. Os diplomas de graduação e pós
graduaçãostrictosensu(mestrado)devemserreconhecidospeloMECeaspós-graduaçõeslato
sensu (especialização) devem ser comprovadas mediante certificado emitido por IES
credenciadanaformadaResoluçãoCNE/CESnº1/2018. 


5.3

DaPropostaTécnica(ARQUIVONº2): 
5.3.1

A proposta técnica deverá conter o nome e assinaturadoresponsávelpelaempresa
em sua parte final, bem como devem ser rubricadas todas as folhas, pelo seu
representantelegal; 

5.3.2

A proposta técnica deverá conter os documentos previstos, conforme critérios
estabelecidos no item 3. DaModalidadeeTipodeSeleçãodoTermodeQualificação
Técnica; 

5.3.3

Deverá Indicar o coordenador(es) técnico(s) para a realização do objeto da
concorrência,bemcomodaqualificação; 

5.3.4

Comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da seleção, por meio da
apresentaçãodadocumentaçãosolicitadanoitem3daModalidadeeTipodeSeleção
doTermodeQualificaçãoTécnica. 



5.4

DaPropostadePreço(ARQUIVONº3): 
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Apropostadepreçodeveráconterasseguintesinformações: 
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,conformeAnexoIV; 

vi.  Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo V) que deverá indicar custo global,
obtidoapartirdascomposiçõesdoscustosunitáriosdecadaitem,conformequantitativo
da planilha. 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 preços
unitários, o concorrente deverá apresentar discriminadamente,as parcelas relativas à
mãodeobraemateriais. 
5.4.1

AplanilhadeCustoseFormaçãodePreçoanexoàesteTermoéreferencial,podendoa
empresainserirositensomissosnaplanilhaqueacharpertinenteparaaexecuçãodos
serviços; 

5.4.2

Todos os dados informados pelos concorrentes em suaPlanilhadeverãorefletircom
fidelidadeoscustosespecificadoseamargemdelucropretendida; 


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; 
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6.2

Osproponentesserãoconsideradosinabilitadosquandonãoapresentaremosdocumentos

exigidosnesteTermodeReferênciaeseuTermodeQualificaçãoTécnica. 
6.3

SerádesclassificadaapropostaqueestejaemdesacordocomesteTermodeReferênciae

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

AComissãodeAvaliaçãoquandodetectarerrosnopreenchimentodaplanilhadaproposta

poderá solicitar a correção ao participante, no prazo de 3 (três) dias úteis, desde que não haja
majoraçãodopreçoproposto. 

7.DAABERTURADASPROPOSTAS 
7.1. AComissãodeAvaliaçãoabriráosArquivosnº2(Preço)detodososproponentes.Feita
a classificação, aComissãodeAvaliaçãoabriráosdocumentosdehabilitaçãojurídica(Arquivo
nº 1) dos 03 (três) proponentes com melhor classificação. Caso os proponentes com as
melhores propostas sejam desclassificados por ausência de habilitação, passa-se para a
propostaseguinteeassimpordiante.AComissãodeAvaliaçãoregistraráemataaavaliaçãoda
habilitaçãoe,seforocaso,aconsequentementedesclassificaçãodoparticipantequeobtivera
melhorclassificação.AáreasdeCompraspublicaráoresultadodaseleçãonositenoIDG; 
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7.2. A ata da reunião de abertura será vistada por todos os participantes da Comissão de
Avaliação; 
7.3. A área de Compras poderá entrar em contato, registrado por e-mail, com o(s)
concorrente(s) que apresentou o preço maisvantajoso,comofimdenegociaraobtençãode
melhor preço, vedado à negociação em condições diversas das previstas neste de Termo de
Referência; 
7.4. Fica garantido o direito de preferência aplicado às Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do artigo 23 da Política de Compras e Contratações do IDG e
conforme os prazos, percentuais e critérios previstos na Lei Complementar 123/2006 e
regulamentos;



7.5. Encerrada a análise daspropostasedaverificaçãodeempate,aComissãoadotaráos
procedimentos previstos no parágrafo quarto do Artigo 28 da Política de Compras e
ContrataçõesSustentáveisdoIDG,considerando,ainda,odispostonoitemanterior. 

8.DAREABERTURADASELEÇÃODASPROPOSTAS: 
8.1. 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.Aqualquertempo,antesdacelebraçãodoinstrumentocontratual,mediantejustificativa

publicada no site do IDG, a Diretoria Estatutária do IDG poderá suspender ou cancelar o
procedimentodeseleçãoparacorrigirvíciosinsanáveisouparaatenderrequerimentoessencial
efetuadopelaárearequisitantedosserviços. 

9.IMPUGNAÇÃO 
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9.1. Em até 10 (dez) dias após a publicação deste Termo de Referência qualquer pessoa
jurídicadedireitoprivadointeressadonesteprocessodeseleçãopoderáimpugnaresteTermo
deReferência. 
9.2.

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

idg.propostas@idg.org.br 
93. Caberá àDiretoriaEstatutáriadecidirsobreaimpugnaçãonoprazodeaté24(vintee
quatro) horas antes da abertura dos arquivos, fundamentada em parecer da Comissão de
Seleção e Avaliação que contará com embasamentoproferidopelaGerênciaJurídica,quando
forocaso. 
9.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
processodeseleção. 
9.5. As impugnações e pedidosdeesclarecimentosnãosuspendemosprazosprevistosna
seleção. 
6.6. AsrespostasàsimpugnaçõeseosesclarecimentosprestadospelaComissãodeSeleçãoe
Avaliação serão publicadas no site do IDG, www.idg.org.br, para consulta por qualquer
interessado. 

10.DOSRECURSOS 
10.1. CaberápedidoderecursoaoIDGdasdecisõesdaComissãodeAvaliação,semprepor
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 porforma
eletrônica, pelo e-mail idg.propostas@idg.org.br. Havendo recurso, caberá à Comissão de
Avaliação verificar atempestividadeeaexistênciademotivaçãodaintençãoderecorrer,para
decidirseadmiteounãoorecurso,fundamentadamente.
10.2.Orecursodeveráestarfundamentado,acompanhadodedocumentoscomprobatórios
dasalegaçõesdarecorrente. 
10.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento. 
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10.4.OrecursoseráencaminhadoaoGestordaáreadeComprasouComissãodeAvaliação
que deverá proferir o parecer oudirecionaràdecisãodaDiretoriaEstatutária,tratando-sede
temademaiorcomplexidade,noprazode15(quinze)diasúteis.  
10.5.Osrecursosserãorecebidossemefeitosuspensivo,salvoquando,porsuarelevância,a
Diretoria Estatutária entender conveniente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, de
formajustificada. 
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,casonão
haja Interposição de recurso ou após a regular decisão dos recursos apresentados, sendo o
resultadopublicadonositedoIDG. 

12.DOTERMODECONTRATO
12.1

Após convidado a celebrar o contrato, o vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias,

contadosapartirdadatadesuaconvocação,paraassinaroTermodeContrato,nostermosda
minutaanexaaopresenteTermodeReferência. 
12.2. Aentregadosarquivosparaaparticipaçãodoprocessodeseleçãopressupõeaplena
aceitação das cláusulas contratuais estabelecidas na minuta do Contrato de Prestação de
Serviçosacopladaaopresenteinstrumento. 
12.3.CasooContratonãoestejaassinadonoprazoconstantedoitem12.1.,oIDGpoderá
convocarooutroconcorrenteparaassiná-lo,respeitadaaordemdeclassificação. 

13.DAREVISÃO 
13.1.Asregrasacercadarevisãodovalorcontratual,seforocaso,sãoasestabelecidasno
TermodeContrato,anexoaesteTermodeReferência. 
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14.DAACEITAÇÃODOOBJETOEDAFISCALIZAÇÃO 
14.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
QualificaçãoTécnica. 

15.DASOBRIGAÇÕESDACONTRATANTEEDACONTRATADA 
15.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta de

Contrato. 

16..DASDISPOSIÇÕESGERAIS 
17.1. Estão impedidos de participar de procedimentos de seleção do IDGoudecelebrar
contratoscujaseleçãosejaregidaporestaPolítica,parentes,atéterceirograu,deconselheiros,
diretores,gerentesoucoordenadoresdoIDG,assimcomopessoajurídicadaqualfaçamparte
comosócio,acionista,controlador,administrador,responsáveltécnicoousubcontratado,salvo
disposição autorizada por Lei e aprovada peloConselhodeAdministraçãooucontrataçãoem
favor do IDG a título gratuito, bemcomopessoasjurídicasquejátenhamsidoadvertidasem
contratosfirmadospeloIDG. 
17.2 A Diretoria Estatutária poderá ordenar, a qualquer tempo, auditorias internas nos
processosdecomprasedecontratação.  
17.3Aáreadecompraspoderánegociarovalordapropostavencedora,ematendimentoao
princípiodaeconomicidade. 
17.4. A Comissão de Avaliação poderá cancelar o procedimento de seleção, a qualquer
tempo, quando os valores apresentados superarem o orçado pelo IDG e quando não for
possível avaliar a proposta vencedora através das informações apresentadas pelos
participantes. 
17.5 Oresultadodaconcorrênciaserádivulgadonositewww.idg.org.br. 
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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. 
17.7. Nojulgamentodaspropostasedahabilitação,aComissãodeAvaliaçãopoderásanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentosesuavalidade
jurídica,medianteinformaçãofundamentada,registradonositedoInstitutoeacessívelatodos,
atribuindo-lhesvalidadeeeficáciaparafinsdehabilitaçãoeclassificação. 
17.8.

A declaração do resultado deste processo de seleção não implicará direito à

contratação. 
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. Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Termo de Referência, que deverãosermantidaspelovencedor
duranteavigênciadocontrato 
17.12. 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
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementarese,feitaanegociação,assinarocontrato. 
17.13. A entrega dos arquivos para a participação do processo deseleçãopressupõeaplena
aceitação das cláusulas contratuais estabelecidas na Minuta do Contrato de Prestação de
ServiçosacopladaaopresenteinstrumentonaformadeAnexoIII. 
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17.14. EmcasodedivergênciaentredisposiçõesdesteTermodeReferênciaedeseusanexos
oudemaispeçasquecompõemoprocesso,prevaleceráasdesteTermodeReferência. 
17.15 O presente Termo de Referência e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, no
endereçoeletrônicow
 ww.idg.org.br. 
17.16.IntegramesteTermodeReferência,paratodososfinseefeitos,osseguintesanexos: 
ANEXOI– TermodeQualificaçãoTécnica; 
ANEXOII–DeclaraçãodeHabilitação; 
ANEXOIII–MinutadoTermodeContrato; 
ANEXOIV-C
 ronogramafísico-financeiro; 
ANEXOV-P
 lanilhadeCustoseFormaçãodePreço. 

RiodeJaneiro,08dejunhode2021. 
InstitutodeDesenvolvimentoeGestão–IDG 
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