ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEMA
Processo Administrativo n° 169367/2021 / SIGEP n° 2012010011

O Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais SEMA/MA, torna público pelo presente Edital que realizará procedimento licitatório
regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, Lei Federal
Complementar nº 123, de 14 dedezembro de 2006, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº
11.389, de 25 de novembro de 1999.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO
FORMA/REGIME: EXECUÇÃO INDIRETA/EMPREITADA POR PREÇO: GLOBAL
Os documentos bem como o envelope contendo as proposta de preços, serão recebidos e
respectivamente abertos em sessão pública a ser realizada conforme abaixo indicado:
DATA DE ABERTURA: Dia 09 de Novembro de 2021.
HORÁRIO: 14:30 horas.
LOCAL: Av. Dos Holandeses, n.º 04, Quadra 06, Edificio Manhattan, Calhau, São Luís
Maranhão, CEP: 65.071-380, fone (098) 3194 8900, email: csl@sema.ma.gov.br.
1 - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital a contratação de empresa especializadada para
Contratação de serviços de consultoria pessoa jurídica para elaboração do Plano de Manejo da Unidade
de Conservação (UC) Área de Proteção Ambiental (APA) Upaon-Açu, Miritiba e Alto Preguiças
localizada no estado do Maranhão.

1.2. A CONTRATADA deverá realizar o levantamento dos meios biótico e físico, elaborar os
programas ambientais e consolidar o zoneamento da UC, com o trabalho de profissionais específicos,

1.3. devendo fornecer, ainda, os produtos resultantes das atividades realizadas, bem como todo o
suporte necessário para alcançar os objetivos desta contratação.

.
2 - EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA
2.1. O Edital e o Termo de Referência será disponibilizado e retirado no site da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA/MA, www.sema.ma.gov.br,
podem tambem ser solicitados á comissão setorial de licitação, atraves do
email:csl@sema.ma.gov.br.
3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderá participar desta Tomada de Preços, interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data
do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
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3.2. Não poderá participar desta licitação, empresa enquadrada em qualquer das
seguintes hipóteses:
a) que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, considerada participação
indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista;
b) que não atenda as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório ou não
apresente documentos nele exigidos;
c) cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto desta licitação;
d) que se encontre sob falência, dissolução ou liquidação;
e) que se encontre inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administração Pública Estadual ou com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais SEMA/MA;
f) que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública, na esfera Federal ou Municipal.
3.3. Cada licitante poderá ter somente um representante legal para intervir, quando
necessário, em qualquer fase do processo licitatório. Esse representante deverá estar munido de
documento de identidade com fé pública e de procuração com poderes específicos para esse fim
(o instrumento desse mandato, devidamente assinado pelo diretor ou responsável legal pela
sociedade empresária, com firma reconhecida em cartório), documento este que será apresentado
fora dos Envelopes nº 01, nº 02 e nº 3 e juntado aos autos do processo.
3.4. Se o representante for proprietário ou sócio diretor da sociedade empresária, deverá
comprovar essa qualidade através da apresentação de documento hábil, que lhe será devolvido.
3.3. É vedada a participação de cooperativas;
3.4. É vedada a participação sob forma de consórcio;
3.5. É vedada a subcontratação;
3.6. É permitida a participação de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
Autorização para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e,ainda, atenda as exigências
de habilitação mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
4 - ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1. Os envelopes contendo a documentação (Envelope nº 01), as proposta técnicas
(Envelope nº 02) e as propostas de preços (Envelope nº 03), poderão ser entregues até a hora da
sessão de abertura no seguinte endereço: Protocolo da Secretaria de Estado do Meio Ambinete e
Recuros Naturais SEMA/MA, situada na Av. Dos holandeses nº 04, Quadra 06 - andar Térreo,
E d i f i c i o M a n h a t t a , em São Luís/MA, horário comercial, de segunda a sexta-feira, em
dias úteis ou no auditorio na abertura, SEM/MA - 3º andar, no dia da licitação para a Comissão
de Licitações.
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5.1. A licitante caracterizada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do art. 3º, da Lei Complementar Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006, deverá
declarar essa condição, sob pena de não serem reconhecidos os privilégios estabelecidos nos arts.
42 a 45 da referida Lei.
5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte também deverão apresentar, cópia
do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – PP autenticada pela
Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais.
5.3. Havendo alguma restrição, a microempresa ou empresa de pequeno porte, poderá participar
da licitação, conforme o Art. 42 da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, devendo

apresentar os documentos exigidos no item 2 do Anexo II - Comprovação de Regularidade
Fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com
restrições tem assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação da adjudicação da
licitação, para apresentar à SEMA/MA as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito
de negativa.
5.5. As microempresas e empresas de pequeno porte com alguma restrição quanto aos
documentos relativos à regularidade fiscal deverão apresentar a respectiva documentação, mesmo
que as datas de vigência desses documentos estejam vencidas.
6 - IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
6.1. A impugnação ao Edital deverá ser entregue no Protocolo da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA/MA, na na Av. Dos holandeses nº 04, Quadra 06 andar Térreo, E d i f i c i o M a n h a t t a , CEP 65.071-380, em São Luís/MA, horário comercial, de
segunda a sexta-feira, em dias úteis.

6.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o Edital de licitação por irregularidade, devendo
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação.
6.3. Decairá o direito de impugnar os termos do edital de licitação, o licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura do envelope nº 01, contendo a habilitação, as
falhas ou irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
6.4. A licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões
fundamentadas a Presidente da Comissão Setorial de Licitações, que responderá após a mesma ser
submetida à apreciação do Superintendencia de Biodevesidade e Areas Protegidas da SEMA/MA.
6.5. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a impugnante de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
6.6. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será
designada e publicada nova data para realização do certame.
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7 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

8 - ENVELOPES
8.1. Os envelopes deverão ser entregues separadamente, fechados e indevassáveis,
claramente identificados da seguinte forma:
Envelope nº 01, contendo os documentos de Habilitação:
Estado do Maranhão - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais – SEMA/MA
Tomada de Preços n° 001/2021/CSL/SEMA/MA
Processo Administrativon.º 169367/2021
Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação
Razão Social e CNPJ da Licitante
Envelope nº 02, contendo os documentos relativos à Proposta Técnica:
Estado do Maranhão - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais – SEMA/MA
Tomada de Preços n° 001/2021/CSL/SEMA/MA
Processo Administrativon.º 169367/2021
Envelope n° 02 - Proposta Técnica
Razão Social e CNPJ da Licitante
Envelope nº 03, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:
Estado do Maranhão - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais – SEMA/MA
Tomada de Preços n° 001/2021/CSL/SEMA/MA
Processo Administrativon.º 169367/2021
Envelope n° 03 - Proposta de Preços
Razão Social e CNPJ da Licitante
8.2. A entrega dos envelopes implica na plena aceitação das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
8.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em
substituição aos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
8.4. Os documentos, quando autenticados por servidor da SEMA/MA, deverão ser
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8.5. Somente será realizada a autenticação dos documentos, mediante a apresentação
dos originais. A validade de documento extraído via Internet estará condicionada à conferência de
seu conteúdo no respectivo endereço.
8.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em papel termossensível (fax), mesmo que autenticadas, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços.
8.7. Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele
vertidos por tradutor juramentado, sendo que a tradução não dispensa a apresentação do
documento em língua estrangeira a que se refere.
8.8. Na falta de consignação do prazo de validade nos documentos referente à habilitação
(Envelope nº 01), serão eles havidos por válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data
de sua emissão.
9

- HABILITAÇÃO DOS LICITANTES - Envelope n.º 01

9.1 As licitantes, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar a
Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado
no fecho, identificado conforme o indicado no item 4.1, observada também a norma estabelecida no
item 5 deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes a:
9.1.1 Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte
documentação:
a) Formulário do Empresário, no caso de Empresa Individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresárias, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores e, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.
9.1.2 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo à sede ou domicílio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:
c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
Previdenciária;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a:
d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;
d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “d” for comprovada mediante a
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e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
g) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal nº
8.666/93, no modelo do ANEXO IV;
9.1.3 Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
9.1.4 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que
comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice
financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os valores
estabelecidos:
b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação
deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio
Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação, admitida a
atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.
9.1.5

As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

9.1.6 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura
e de Encerramento.
9.1.7 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante
deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
9.1.8 As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que demonstrem esta
condição nos termos do item 3.1, alínea “d”, deste edital, ficam dispensadas do cumprimento da
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, a que se refere o item 6.1.3.1 deste

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 54439417, Cód. CRC: 42MQUVAZ

apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá a
licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, observado o disposto no item 6.3.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEMA
Processo Administrativo n° 169367/2021 / SIGEP n° 2012010011

edital, nos termos do art. 13 da Lei Estadual nº 10.403/2015.

9.1.10 A Qualificação Técnica As instituições participantes do processo licitatório, para executar os trabalhos
acima descritos, deverão apresentar:

a) Atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante
já forneceu ou está fornecendo serviços compatíveis com o objeto descrito no item 01, desta
tomada de preço, em quantitativos não inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos serviços a
serem executados e pretendida, acompanhados de seus respectivos contratos e/ou publicações, e
no caso de Atestados com pessoa jurídica de direito privado, com firma reconhecida com
identificação do Representante Legal.
a1) O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço
completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou
servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.
a.1) Atestado fornecido por instituições públicas ou privadas que comprove experiência da contratada na elaboração
de Plano de Manejo em Unidade de Conservação ou estudos ambientais de maior complexidade, como
EIA/RIMAS’s, Plano de Residuos, Plano de Saneamento Básico e entre outros.
a.1.1) Cadastro Técnico Federal (CTF) – IBAMA;
a.1.2) Registro/Inscrição da Licitante e do plano de manejo realizado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo da sede da licitante.
b) Em relação à formação e experiência da equipe, deve-se:
b.1) Dispor de profissionais com:
b.1.1) Comprovada experiência em trabalhos de natureza similar aos aqui propostos, sobre caracterização dos
recursos naturais e levantamentos socioeconômicos, além de experiência em Planejamento Ambiental, e que,
preferencialmente, tenha conhecimento da região em estudo.
b.1.2) Comprovação de registro no Conselho de Classe relativo à sua especialidade, quando houver;

b.2) Estar constituída por profissionais de nível superior, em número e formação acadêmica apropriada às
características específicas da Unidade de Conservação (UC) em questão, conforme abaixo:
b.2.1) Ter como mínimo: um profissional com formação acadêmica nas áreas de biologia, ou ecologia,
ou zootecnia engenharia florestal ou agronômica ou outras áreas afins, com experiência comprovada para
levantamentos e manejo de fauna e flora, e em conformidade com o termo de referencia.
b.2.2) Ter como mínimo: um profissional com formação acadêmica nas áreas de geografia, geologia,
biologia, ecologia, agronomia ou outras afins, com experiência comprovada em Zoneamento e
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9.1.9 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial),
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedência da data de apresentação da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de
validade.
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Geoprocessamento e levantamentos do meio físico, em conformidade com o termo de referencia;

b.2.6) Ter como mínimo: um profissional com formação acadêmica na área de arquitetura, com
experiência comprovada em projetos arquitetônicos sustentáveis e em conformidade com o termo de
referencia.
b.3) Em relação ao coordenador da equipe:
b.3.1) Ter formação de nível superior, experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos em elaboração, gestão e
coordenação de projetos relacionados com a conservação do meio ambiente e em conformidade com o
termo de referencia.
b.3.2) Experiência em projetos com ênfase em UC ou similares, preferencialmente com planejamento e
manejo e, especialmente, de forma participativa com os principais atores envolvidos;
b.3.3) Recomenda-se que o profissional para coordenar a equipe tenha habilidade para entendimentos e
acordos entre os diversos atores envolvidos no processo e para a resolução de conflitos e negociação.
Além disso, esse profissional deve demonstrar boas habilidades de comunicação para apresentação
pública e para escrita de documentos e relatórios, e capacidade de liderança e coordenação de equipe.
b.3.4) As comprovações devem ser realizadas por meio de documentos como currículos, certificados,
portarias de nomeação, entre outros documentos que comprovem a experiência exigida para os
profissionais.

10.1 Outros Documentos
10.1.2 Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com o art.
1º do Decreto nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e sociedades empresariais do
Estado do Maranhão.
10.1.3 O Certificado de Registro Cadastral – CRC deve exibir a situação e os dados cadastrais da
empresa, seja no próprio documento ou em outro que o acompanhe, a exemplo da Declaração que
complementa o CRC/SICAF.
10.1.4 É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação.
10.1.4
A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo
administrativo e não será devolvida à licitante.
10.1.4
O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai
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b.2.5) Ter como mínimo: um profissional com formação acadêmica nas áreas de geografia, antropologia,
arqueologia, sociologia, pedagogia ou outras afins, com experiência comprovada para levantamentos de
socioeconômica e manejo de uso público e/ou natureza similar e em conformidade com o termo de
referencia.
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fornecer os materiais objeto da presente licitação, com exceção da:

b) Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial e da Certidão Conjunta (Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
Previdenciária, expedida pela Secretaria da Receita Federal, que deverão ser da sede da pessoa
jurídica.
10.1.5
As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pela
própria licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu
representante legal.
10.1.6
Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
10.1.7
10.1.8

Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
Serão aceitas somente cópias legíveis.

10.1.9 A presidente se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
tiver dúvida e julgar necessário.
11. PROPOSTA TÉCNICA – Envelope n.º 02
11.1 O Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos:
11.2 A Proposta Técnica deverá ser apresentada de acordo com o seguinte roteiro básico e da
seguinte forma:
11.2.1.1 Índice - devendo incluir, no mínimo, a paginação de cada capítulo.
11.2.1.2 Apresentação – com informações relativas ao objeto da proposta, n° do Edital e nome da
Proponente.
11.2.1.3 Contextualização – informações e considerações prévias sobre as características da
Proponente, bem como sobre o escopo e a estrutura da Proposta Técnica. Na caracterização da
Proponente, deverá ser evitada a inclusão de informações sobre trabalhos que não tenham
vinculação com o objeto da presente Licitação.
11.2.2 Experiência da Licitante - a Proponente deverá apresentar atestados específicos
comprobatórios da experiência da empresa em projetos da mesma natureza do licitado, expedidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, impressos em papel timbrado do emitente, sem
rasuras. Deverá constar, obrigatoriamente, em cada atestado: nome (razão social), CNPJ e
endereço completo da contratante e da contratada; características do trabalho realizado
(denominação, natureza, descrição e finalidade); local de execução dos serviços, período de
realização (dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa); métodos e recursos utilizados, data da emissão, nome,
cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado.
11.2.3 Qualificação e Experiência da Equipe - a equipe técnica deverá ter sua composição
discriminada, sendo que a mesma deverá ser composta de, no mínimo, um profissional para cada
especialidade, conforme abaixo descrito:
a) Coordenador do Plano de Manejo: formação acadêmica na área das ciências
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a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica;

ambientais (biologia, engenharia florestal, engenharia ambiental, agronomia, geografia ou afins),
com experiência em coordenação de Planos de Manejo para Unidades de Conservação, para
coordenar os trabalhos de campo e sistematizar as informações, podendo acumular uma das
funções abaixo descritas, desde que atenda aos requisitos profissionais para tais áreas temáticas.
b) Fauna: formação profissional com habilitação para a execução do serviço e
experiência na realização de levantamentos e análise dos dados. Tendo em vista a amplitude desse
grupo, é desejável que existam especialistas nos diversos grupos da fauna. Desse modo, neste
item, além do responsável, será contemplada pontuação para especialistas nos grupos da fauna,
conforme comprovação em currículo.
c) Vegetação e Flora: formação profissional com habilitação para a execução do serviço
e experiência na realização de levantamentos e análise dos dados, preferencialmente das
fitofisionomias que ocorrem na Unidade de Conservação.
d) Meio Físico: formação profissional com habilitação para a execução do serviço e
experiência na realização de levantamentos e análise dos dados para planejamento ambiental.
e) Socioeconomia: formação profissional com habilitação para a execução do serviço,
com ênfase na área das ciências sociais, com experiência para levantamentos de socieconomia,
incluindo métodos de entrevistas e aplicação de questionários, bem como outros meios para obtenção
rápida de dados e informações, diretos e indiretos.

f) Geoprocessamento, Sistema de Informação Geográfica (SIG) e cartografia: formação
acadêmica e experiência em geoprocessamento, SIG e cartografia, para a geração dos produtos
indicados para essas ferramentas. Pode ser um dos profissionais anteriormente citados, desde que
comprovada a experiência. Nesse caso, ele será pontuado duas vezes.
11.2.4 Para a comprovação da Qualificação da Equipe, deverão ser apresentadas cópias
autenticadas de diploma/certificado reconhecido pelo Ministério da Educação dos profissionais
que irão compor a equipe (incluindo o coordenador). A Experiência da Equipe será comprovada
por meio da apresentação de currículo, devidamente assinado pelo profissional contendo
declaração de que concorda com sua indicação pela licitante para compor a equipe do projeto,
data e assinatura. O contratante se reserva o direito de solicitar a qualquer momento a
comprovação documental das informações constantes nos currículos.
11.2.5 Plano de Trabalho - O Plano de Trabalho consiste na apresentação da sistemática de
execução dos serviços, em consonância com o Termo de Referência, devendo conter,
minimamente, os seguintes itens:
a) Descrição detalhada dos métodos a serem utilizados para a realização dos trabalhos de
cada atividade a ser desenvolvida para a elaboração do Plano de Manejo;
b) Quadro de planejamento das atividades, contendo: identificação das atividades a
serem executadas, as tarefas correspondentes a cada atividade, os responsáveis e envolvidos na
execução das referidas tarefas;
c) Cronograma de execução das atividades;
d) Logística para execução dos serviços (instalações, equipamentos, veículos, entre
outros).
11.2.6 Outros – Para a inclusão de informações e considerações que a proponente
entenda como pertinente manifestar.
12 PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope n.º 03
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12.1.2 A proposta de Preço deverá conter a designação da proponente e demais características
indispensáveis a uma perfeita individualização, ser apresentada em 02 (duas) vias, em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu representante legal, e pelo profissional que
deverá ser o responsável técnico pelos serviços em todas as fases do procedimento licitatório e da execução
contratual, obedecendo às disposições e condições do Edital.
12.1.3 Considerar-se-á que os preços por ela fixados deverão incluir materiais fornecidos, mão- de-obra,
encargos sociais, encargos fiscais, ferramentas, equipamentos, transportes, administração, lucros e quaisquer
outras despesas sobre serviços, como completos e suficientes para cobrir todas as etapas necessárias à
perfeita execução do objeto deste Edital. Nenhuma reivindicação de pagamento adicional será considerada
se for devida a qualquer erro ou mal- entendido por parte da proponente.
12.1.3 A proposta de Preço será apresentada em capítulos, na disposição seguinte:

-

A Proposta de Preço será elaborada obedecendo ao que segue:
Resumo da Proposta de Preço
Declaração de Validade da Proposta

-

Declaração de Suficiência do Preço
Cronograma Físico-financeiro

A Proposta de Preço conterá:
Resumo da Proposta de Preço – composto por orçamento discriminado dos serviços,
expresso em moeda corrente nacional, contemplando o PREÇO GLOBAL.
12.1.6 Declaração de Validade da Proposta – declaração do Proponente de que sua proposta
vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para o recebimento das
propostas.
12.1.7 Declaração de Suficiência de Preço – declaração de que os preços constantes nas
propostas são completos e suficientes para a plena execução do objeto desta licitação e que incluem
todas as despesas com obrigações sociais, fiscais, comerciais e trabalhistas.
12.1.4
12.1.5

12.1.8 Cronograma Físico-financeiro – contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de
pagamento definidas a partir do cronograma de desembolso por produto, de acordo com o disposto nos
Termos de Referência anexos, e apresentado na Proposta Técnica e assinado pelo representante legal da
Licitante.

13 - SESSÃO PÚBLICA
13.1

A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
a) abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes,
e sua apreciação;
b) devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados, contendo as respectivas
propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
c) abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o
julgamento dos recursos interpostos;
d) verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e,
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente,
ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes
ou incompatíveis;
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12.1 O Envelope nº 03 deverá conter a proposta de preços apresentada em 1 (uma) via, com os
seguintes documentos:

e) julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação
constantes do Edital;
f) deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto
da licitação.
13.2 Todos os documentos e propostas serão rubricados pelas licitantes presentes e pela
Comissão de Licitação;
13.3 É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

14 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
14.1. Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço
global superior a R$ 1.003.352,38 (Hum milhão tres mil e trezentos e cinquenta e dois reais e trinta
e oito centavos).
15 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
15.1 As propostas apresentadas em acordo com as especificações e exigências deste Edital serão
julgadas pelo critério de Técnica e Preço, obedecendo ao procedimento estabelecido no parágrafo
segundo do artigo 46, em especial ao disposto no § 1° inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 com
suas alterações, e ao que segue:
15.1.1 Critérios para avaliação das Propostas Técnicas
15.1.2 A proposta será julgada e processada levando em consideração os parametros e
pontuação estabelecido no Termo de Referencia, parte inegrante dente edital e seus anexios.

15.1.3 Método para Avaliação, Julgamento e Classificação
As propostas serão avaliadas, julgadas e classificadas por uma Comissão de Avaliação,
Julgamento e Classificação que ao final da avaliação elaborará Parecer de Avaliação.
A avaliação das Propostas será composta de 04 etapas:
a) análise da documentação de Habilitação Jurídico-Fiscal e Econômico-Financeira de
cada licitante, seguida da verificação de atendimento aos requisitos mínimos exigidos da licitante,
com o objetivo de se estabelecer a condição de habilitação ou inabilitação.
b) Aferição dos itens pontuáveis das propostas técnicas com o fim de se estabelecer a
pontuação técnica final de cada licitante habilitado e a grade de classificação técnica;
c) Análise das propostas financeiras de cada licitante classificado a fim de se estabelecer
a pontuação financeira.
d) Análise combinada de técnica e preço com o objetivo de se estabelecer a grade final
de classificação e de se conhecer a licitante vencedora.
15.1.4 Análise da Documentação de Habilitação Jurídico-fiscal e Econômico- financeira
Consiste na verificação do atendimento dos aspectos formais da proposta, e na comprovação da
validade das certidões e declarações exigidas, conforme descrito no Edital.
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Juntamente com a análise da documentação de habilitação será feita a verificação de atendimento
aos requisitos mínimos exigidos da licitante. Para que uma proposta técnica passe para fase de
aferição dos itens pontuáveis é obrigatório o atendimento de 100% (cem por cento) dos requisitos
mínimos. No que se refere à Qualificação Técnica, deverá ser exigido, para a fase de habilitação,
o que segue:
a) Apresentação de atestado(s) passado(s) por pessoa(s) jurídica de direito público ou
privado, que contenha a data da prestação dos serviços, que comprove(m) ter a licitante
executado, ou estar executando, a contento, trabalhos de elaboração de Plano de Manejo em
Unidades de Conservação ou Zoneamento Ecológico – Econômico, em vulto similar e/ou
compatível ao desta licitação. O(s) atestado(s) mencionado deverá (ão) ser elaborado(s) com o
timbre e com dados relativos à(s) pessoa(s) jurídica(s) emitente(s), inclusive, com telefone e nome
legível para contato.
15.1.5 Aferição dos Itens Pontuáveis
As propostas técnicas das licitantes habilitadas serão submetidas à aferição dos itens pontuáveis
relativos à Capacidade Técnica de cada licitante, conforme critérios e quadros de pontuação
especificados no Termo de Referencia. Para avaliar os fatores, serão consideradas,
exclusivamente, as informações claramente especificadas na Proposta Técnica apresentada pela
licitada. Não havendo clareza nas especificações das informações, estas não serão consideradas.
A Nota da Proposta Técnica (NPT) de cada licitada consistirá na pontuação final obtida (da
pontuação final máxima, conforme descrito no Termo de Referencia.
16 - RECURSOS
16.1 O recurso deverá ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA - Av. Dos Holandeses n.º 04 Quadra 06,
Edificio Manhattan, Bairro Calhau, São Luis MA, cep 65.071 -380, no horário das 13:00hs
as 19:00hs, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.
16.2 Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão Setotrial de Licitações, nas hipóteses de
habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento de propostas, anulação ou revogação da
licitação, no prazo de (5) cinco dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, na
presença dos licitantes.
16.3 Quando a interposição do recurso versar sobre o indeferimento do pedido de inscrição em
registro cadastral, sua alteração ou cancelamento e sobre rescisão do contrato, a que se refere o art.
79, I, da Lei nº 8.666/93 e sobre a aplicação das penalidades, o prazo é o mesmo supramencionado.
16.4 O recurso interposto da decisão de habilitação ou inabilitação ou de julgamento das propostas
terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes as razões de
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
16.5 Não serão considerados recursos que versem sobre aditamento ou modificação da proposta,
bem como aqueles que procurem apresentar informações ou esclarecimentos que deveriam constar
obrigatoriamente da proposta.
16.6 Interposto o recurso, as demais licitantes serão comunicadas para, querendo, impugná-lo no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação.
16.7

Findo o prazo para impugnação, a Comissão terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
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reconsiderar a decisão recorrida ou, caso mantenha, encaminhar os autos a autoridade superior para
que, em igual prazo, decida sobre o recurso.
16.8 Os autos do procedimento licitatório permanecerão com vista às licitantes interessadas na
Sala da Comissão Setorial de Licitações, no endereço e horário citado no item 4 deste Edital.

17.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base na alínea anterior.
17.2 A declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública Estadual será aplicada
pelo Sr. Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recuros Naturais SEMA/, nos termos do artigo,
e decreto estadual que regula a materia e considerando as condições estabelecidas no seu art. 8º, § 2º,
incisos I e II.

17.3 As sanções previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, poderão
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais, que em razão dos contratos regidos por
esta Lei tenham:
a) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
17.4 A multa prevista no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, será aplicada conforme disposto na
Cláusula Décima Quinta, da Minuta do Contrato, constante no Anexo I deste Edital.

18 – DO ORÇAMENTO
Processo: 2012010011
Procedência: UGAM
Descrição: Informação de Dotação Orçamentária para custear a presente despesa, no valor de
R$ 1.003.352,38 (um milhão, três mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos),
cujo objeto é a contratação de pessoa Jurídica especializada para elaborar o plano de manejo da
Unidade de conservação “Área de Proteção Ambiental Upaon Açú, Miritiba e Alto Preguiças”,
no estado do maranhão, conforme o processo.

Regional: 99

Programa: 0614
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Ação: 4269

Função: 18 Subfunção: 541
UO: 20902 UG: 200902 - FEUC

Fonte: 307

SUBAÇÃO: 013219 – CONSULTORIA – PLANO DEMANEJO
ND: 33.90.35

19 – PRAZO CONTRATUAL
19.1 A duração total dos trabalhos de elaboração do Plano de Manejo e Zoneamento da
APA de Upaon-Açu, Miritiba e Alto Preguiças estimada em 18 (dezoito) meses,
contados a partir da assinatura do contrato e as atividades serão distribuídas conforme será
estabelecido na reunião para a Organização do Planejamento.
19.2 O prazo de execução poderá ser prorrogável por mais 60 (sessenta) dias
mediante solicitação prévia do contratado, respeitando uma antecedência mínima de 10
(dez) dias da data de término do mesmo. Para tanto, será emitida autorização do órgão
gestor da UC. Os produtos intermediários deverão ser submetidos à apreciação da Equipe
da SEMA para análise e manifestação dentro dos prazos previstos no Cronograma Físico –
Financeiro deste TR.

20 - DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 A apresentação dos envelopes por parte da licitante interessada implica a total concordância
com as condições do Edital de licitação e da minuta do termo de contrato, exceto quanto à(s)
cláusula(s) tempestivamente impugnada(s) com decisão administrativa ainda não transitada em
julgado.
20.2 As cláusulas da minuta do termo de contrato são parte integrante do Edital de licitação.
20.3 Os documentos deverão ser apresentados em originais ou em cópias reprográficas
autenticadas, não havendo sob hipótese algum desentranhamento de documentos apresentados no
decurso do processo licitatório.

20.4 Fazem parte deste edital:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I - MODELOS PARA APRESENTAÇÃO DEPROPOSTAS
ANEXO II – HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTA - TÉCNICA E PREÇO
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VALOR TOTAL: R$ 1.003.352,38
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

20.5 Fica eleito o Foro da Comarca de São Luis MA, para dirimir questões relativas ao
presente Edital, com exclusão de qualquer outro.

São Luis MA, 13 de Outubro de 2021.

YASMIN LOUZEIRO PIMENTEL
Presidente da Comissão de Licitações
SEMA/MA.
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ANEXO IV – Termo de Contrato
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO DE MANEJO

DA

MIRITIBA E ALTO PREGUIÇAS”, NO ESTADO DO MARANHÃO.

São Luís, 20 de novembro de 2020

1. OBJETIVO

Contratação de serviços de consultoria pessoa jurídica para elaboração do Plano
de Manejo da Unidade de Conservação (UC) Área de Proteção Ambiental (APA) Upaon-Açu,
Miritiba e Alto Preguiças localizada no estado do Maranhão.
A CONTRATADA deverá realizar o levantamento dos meios biótico e físico,
elaborar os programas ambientais e consolidar o zoneamento da UC, com o trabalho de
profissionais específicos, devendo fornecer, ainda, os produtos resultantes das atividades
realizadas, bem como todo o suporte necessário para alcançar os objetivos desta contratação.
2. CONTEXTO

Através da Lei Estadual n° 9.413 de 13 de julho de 2011 ao qual institui o
Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza do Maranhão estabelece que para a
gestão efetiva das Unidades de Conservação (UC) de modo ao alcance dos objetivos definidos
para sua criação deve basear-se em um documento técnico que contenha dados sobre a área
bem como seu zoneamento de maneira a fornecer informações que favoreçam o subsidio de
ações de manejo da UC.
A APA de Upaon-Açú, que se localiza em parte do Golfão Maranhense e
Litoral Oriental, foi instituída pelo Decreto nº 12.428/1992, com superfície de 1.535.310 ha e
atualmente envolve 24 municípios: Axixá, Bacabeira, Belágua, Barreirinhas,
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Cachoeira Grande, Humberto de Campos, Icatu, Itapecuru-Mirim, Morros, Nina
Rodrigues, Paço do Lumiar, Presidente Juscelino, Presidente Vargas, Primeira Cruz,
Raposa, Rosário, Santa Quitéria do Maranhão, Santa Rita, Santana do Maranhão, Santo Amaro
do Maranhão, São Benedito do Rio Preto, São José de Ribamar, São Luís e Urbano

Figura 1. Mapa de Localização da APA de Upaon-Açú

A criação da APA de Upaon-Açu, Miritiba e Alto Preguiças tem como objetivo de
proteger de biocenoses daqueles ecossistemas e o padrão de qualidade das águas. A riqueza
dos manguezais da Foz do Amazonas de importância internacional por possui grande
diversidade de espécies de fauna e flora, além de várias zonas úmidas de grande importância
econômica e socioambiental. Importante considerar grande número de nascentes e cursos
d'água, presença de vegetação nativa ainda preservada, existência, em potencial, de sítios
arqueológicos e existência de espécies da fauna brasileira, inclusive ameaçadas de extinção.
A região abriga fauna

de

elasmobrânquios,

tipicamente

predominando juvenis, por se tratar de área de parto e berçário para a maioria das

costeira
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Santos (Figura 1).

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEMA
Processo Administrativo n° 169367/2021 / SIGEP n° 2012010011

espécies. Essa área é considerada um importante criadouro para elasmobrânquios
merecendo cuidados especiais, no que se refere ao desenvolvimento da pesca, sobretudo
em Guarapiranguinha (São José de Ribamar), Ilha do Gato (Humberto de Campos) e Papagaio
(Icatu).
A APA de Upaon-Açu, Miritiba e Alto Preguiças é uma UC classificada como de Uso
sustentável de parcela dos seus recursos naturais. O uso direto é aquele que envolve a coleta e
uso, comercial ou não, dos recursos naturais.
A superfície dessa APA abrange três dos seis biomas terrestres nacionais, além
do costeiro e marinho em que há ocorrência de espécies endêmicas, em perigo e/ou ameaçadas
de extinção, bem como áreas de recarga expressivas, que permitem a estocagem e regularização
dos aquíferos, a serem utilizados pela população e/ou exercem a função ambiental de garantir
a sustentabilidade hídrica dos rios Itapecuru, Munim, Periá, Alegre e Barreirinhas, servindo
ainda para induzir

o

turismo

e possibilitando a identificação de corredores ecológicos,

uma vez que a mesma abrange a zona de amortecimento do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, tendo limite Leste com a APA da Foz do Rio Preguiças/Pequenos Lençóis/Região
Lagunar Adjacente e a Oeste defronta-se com a APA da Baixada Maranhense.
Na área da UC é possível identificar muitas pressões que ameaçam o equilíbrio
e a conservação da fauna e da flora, além dos recursos hídricos, como por exemplo, o
crescimento horizontal das cidades na direção e interior da APA, instalação de novos e
ampliação de empreendimentos econômicos, extrativismo vegetal, pesca predatória.
Assim, o papel do Plano de Manejo em uma Unidade de Conservação é
normatizar o uso de propriedades privadas, estabelecendo através do zoneamento (ZEE) –
parte integrante do plano - diferentes graus de proteção, restrição e permissão. Sua função
principal consiste, pois, em envolver e articular o grupo representativo dos agentes sociais
interessados nos destinos daquele território para que a gestão aconteça de forma participativa
e se assegure desta forma, a efetiva conservação da biodiversidade e a melhoria das condições
de vida destas populações.
A elaboração do Plano de Manejo deve ser acompanhada pela Supervisão de
Gestão de Unidades de Conservação e pelo Conselho Consultivo da APA de UpaonAçu. A fim de facilitar sua implantação, faz-se necessário à realização de ações de
sensibilização e articulação dos atores locais para sua implementação.
Diante das condições mencionadas, considera-se que o Plano de Manejo e
Zoneamento Ecológico-Econômico possibilitará:
•

A ampla participação dos segmentos da sociedade civil e outros grupos

de interesse nas decisões que vierem a ser tomadas;
•

Conservação e preservação do manancial subterrâneo e corpos
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hídricos superficiais existentes na APA;
•
•

A proteção dos atrativos e produtos turísticos da APA;
A utilização dos resultados dos estudos realizados

e

o

conhecimento adquirido no âmbito do presente trabalho no desenvolvimento das
atividades humanas de caráter científico, educativo e recreativo;

3. ESCOPO DO TRABALHO, PRODUTOS ESPERADOS E LIMITES DO PROJETO
A execução dos trabalhos deverá obedecer criteriosamente às especificações contidas
no presente TdR. O detalhamento das atividades a serem realizadas é apresentado a seguir, assim como
os produtos respectivos. Em termos geográficos, as atividades e produtos descritos neste TdR deverão
abranger toda a área da APA de Upaon-Açu, Miritiba e Alto Preguiças, conforme o documento de
criação da unidade.
ETAPA 1 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Realizar as adequações no planejamento das etapas necessárias à elaboração do Plano
de Manejo, em articulação com a SEMA, juntamente com a equipe de planejamento estabelecida
pelo gestor da UC e demais servidores, prevendo os

recursos

humanos, cronograma de

execução, infraestrutura, material de apoio e possíveis parceiros que possam contribuir com os trabalhos.
A CONTRATADA realizará uma reunião para apresentar à equipe da SEMA (pontos focais e
supervisores da Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas – SBAP) o plano de trabalho,
a qual deverá ser realizada na cidade de São Luís – MA, no auditório da SEMA com carga horária mínima
de 3h, com a presença do coordenador.

Na Etapa 1 está prevista a elaboração do Produto 1, a saber:
PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho deverá contemplar os seguintes itens:
a) Apresentação da empresa e de sua equipe técnica;
b) Cronograma de execução, com prazos, meios, custos e responsáveis
referentes ao objeto de contratação;
c) Descrição detalhada de metodologias e escalas de análise a serem utilizadas na
elaboração de cada produto;
d) Detalhamento das atividades técnicas a serem desenvolvidas;
e) Identificação preliminar dos dados a serem coletados;
f) Descrição das atividades de campo, com identificação das metodologias e dos
resultados esperados.
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• Impedir o avanço urbano dentro dos limites da APA de Upaon-Açu
de modo a respeitar seu Zoneamento.
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O produto deve ser apresentado em meio digital (CD ou DVD e e-mail), contendo os
arquivos em extensões .pdf e .doc ou .docx, entre outros.
ETAPA 2 - COLETA, ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES EXISTENTES (ESTUDOS FASE I)

(incluindo o órgão gestor da unidade), órgãos oficiais de estatística, Universidades, à
comunidade científica e à sociedade civil organizada, dentre outros, levantar a bibliografia já existente
sobre a APA de Upaon-Açu, além das referentes às comunidades e atividades existentes na região
de entorno da UC.
Deve-se levantar, compilar e analisar dados e informações disponíveis sobre a área e a região
da APA de Upaon-Açu, como também coletar e sistematizar levantamentos de campo já realizados,
de modo a possibilitar uma atualização da caracterização da UC. A caracterização deve contemplar
todos os quesitos descritos em legislação pertinente, inclusive nos Roteiros Metodológicos de
Elaboração de Planos de Manejo aplicáveis, contemplando especificidades e levantamentos que
competem às UCs marinhas quanto aos seus aspectos fisiográficos, arqueológicos, biológicos e
socioeconômicos.
As informações levantadas devem ser analisadas, identificando lacunas de
conhecimento, necessidades de aprofundamento de informações e estudos complementares importantes
para a gestão da unidade.
Nesta fase, a CONTRATADA deverá realizar 01 (uma) reunião com os servidores do órgão
gestor (pontos focais e supervisores da SBAP), em São Luís - MA, no auditório da SEMA, apresentando
carga horária mínima de 3h, com a presença do coordenador, para obter informações e unificar os
procedimentos de trabalho.
A CONTRATADA deve proceder à coleta, análise e sistematização das informações
existentes sobre UC, incluindo artigos científicos, monografias, dissertações e teses, bem como material
audiovisual, das fotografias, filmagens, entre outros. Neste interim, as informações compiladas dos
dados secundários (Etapa 2) serão utilizadas para a construção do Plano de Manejo juntamente com os
dados obtidos através dos levantamentos de campo (Etapa 3). A SEMA poderá disponibilizar os materiais
existentes nos arquivos deste órgão.
Esta etapa deve ser realizada sem a necessidade de excursões a campo.
Será de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição de materiais pagos, como imagens
de satélites, revistas, artigos, dentre outros.
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A CONTRATADA deverá analisar o contexto do projeto e, junto a órgãos ambientais
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Na Etapa 2 está prevista a elaboração do Produto 2, a saber:
PRODUTO 2 - RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DADOS SECUNDÁRIOS DA APA
DE UPAON-AÇU, MIRITIBA E ALTO PREGUIÇAS

a) Estudos de Impactos Ambientais e seus respectivos Relatórios de Impactos
Ambientais (EIAs/RIMAs);
b) Pesquisas (monografias, dissertações e teses) e artigos científicos;
c)

Materiais cartográficos, imagens de satélite e radar

disponíveis

gratuitamente;
d) Resultados da reunião com os servidores da SEMA;
e) Dados adquiridos junto aos órgãos ambientais, de estatística, Universidades, à
comunidade científica e à sociedade civil organizada, dentre outros.
A CONTRATADA deverá apresentar ao órgão gestor da unidade um relatório com a
caracterização do parque e análise das lacunas, com a indicação de estudos complementares e do
material levantado, para análise e aprovação das fontes a serem utilizadas na elaboração do plano de
manejo.
O produto deve ser apresentado em meio digital (CD ou DVD e e-mail), contendo os
arquivos em extensões .pdf e .doc ou .docx, entre outros.
ETAPA 3 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO (ESTUDOS FASE II)

Os levantamentos de campo visam à obtenção de informações e materiais acerca
dos dados físicos, biológicos (fauna e flora existente, espécies ameaçadas), arqueológicos
e socioeconômicos da UC e seu entorno próximo. Os levantamentos do meio biótico abrangerão
a vegetação e a fauna (mastofauna, avifauna e herpetofauna). Caso seja necessário levantamento
de outras informações pertinentes identificadas no decorrer dos estudos, estes deverão ser
realizados. Serão indicadas as pesquisas, especificando em cada caso, objetivos, justificativas,
locais, época propicia requisitos, instituições e pessoas capacitadas para o estudo e outras
recomendações pertinentes.
A realização dos inventários e diagnósticos de biodiversidade deverá priorizar a
metodologia de Avaliação Ecológica Rápida (AER), de modo a produzir o contorno ecológicobiológico-geográfico da área de estudo em escala semidetalhada, utilizando tecnologias
cartográficas e de análise espacial, com a brevidade necessária para agilizar produtos que
subsidiem ações conservacionistas e de manejo para a região da UC.

Hidrografia/ Hidrologia
• Identificar e caracterizar os principais cursos d’água, suas nascentes e suas matas
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ciliares;
• Determinar as épocas de cheias e vazantes e outros aspectos da dinâmica
sazonal ou não dos cursos d’água;
• Fazer a caracterização da qualidade da água, com levantamento dos parâmetros físicoquímicos;
Identificar eventuais fontes de poluentes.

Vegetação
Os estudos acerca da vegetação deverão ser efetuados utilizando dados secundários
atualizados, que serão complementados por uma campanha de campo para levantamento
de dados primários. Na análise de dados secundários, deverão ser considerados os dados já
sistematizados na Etapa 2.
•

Mapear a cobertura vegetal na UC e região do entorno;

• Caracterizar as principais formações vegetais da Unidade de Conservação e sua
distribuição, abordando as espécies mais representativas de cada formação.
• Analisar as fitofisionomias existentes, gradientes altitudinais, fases
sucessionais, status de conservação (integridade), diversidade de habitats, dentre
outros;

• Elaborar e analisar lista de espécies da UC, apresentando os nomes
científicos e populares, ambiente de ocorrência, status de conservação nas esferas
estadual, nacional e internacional (IUCN), endemismo (no bioma, região, estado
ou país), bem como outras informações consideradas pertinentes;

•

Identificar espécies exóticas e/ou invasoras no interior e entorno imediato
da UC, indicando o seu potencial impacto sobre a conservação

da

biodiversidade dentro da UC, indicando possíveis ações de controle e a
viabilidade de sua aplicação na UC.
• Indicar os tipos de pressão que vem sendo exercida e sua localização;
• Recomendar estudos e/ou ações de manejo para o controle de espécies exóticas
e/ou invasoras;

• Avaliar a situação da UC no contexto regional quanto ao processo de
fragmentação de habitats, indicando e mapeando áreas prioritárias para o
estabelecimento de conectividade e recomendação para formação
corredores ecológicos, considerando suas respectivas fitofisionomias.

de

Fauna
Os estudos acerca da fauna deverão ser efetuados utilizando dados secundários
atualizados, que serão complementados por uma campanha
de
campo
levantamento de dados primários. Na análise
considerados os dados já sistematizados na Etapa 2.

de dados

secundários,

deverão

para
ser
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•

Caracterizar a fauna da UC atualizando os estudos já disponíveis, com destaque
para os grupos: herpetofauna, avifauna e mastofauna, sua relação com os hábitats
disponíveis na área de estudo, sua qualidade, riqueza e vulnerabilidade;

•

Elaborar e analisar lista de espécies da UC, apresentando os nomes científicos e
populares, ambiente de ocorrência, status de conservação nas esferas estadual, nacional
informações consideradas pertinentes;

•

Identificar e caracterizar as pressões e ameaças existentes sobre a fauna, como
a caça, indicar as tendências observadas com relação a seu agravamento ou
minimização e possibilidades de manejo/intervenção para

sua

mitigação.

Destacar, nesta avaliação, as espécies novas, bioindicadoras, raras, migratórias,
endêmicas, ameaçadas de extinção, e as que sejam objeto de captura, caça, apanha
ou perseguição;

•

Identificar espécies exóticas e/ou invasoras no interior e entorno imediato da
UC, indicar o seu potencial impacto sobre a conservação da biodiversidade dentro
da UC, possíveis ações de controle e a viabilidade de sua aplicação na UC;

Levantamento do Patrimônio Cultural Material e Imaterial

•
•

Relacionar os sítios históricos,
paleontológicos
e/ou
arqueológicos
encontrados na Unidade, com uma avaliação de sua importância científica, caso estas
informações estejam disponíveis;
Georreferenciar e mapear sítios encontrados.

Levantamento socioeconômico
Sempre que

necessário,

devem-se

utilizar

fontes

de

informações

oficiais

atualizadas, bem como dados constantes nos EIA-RIMAS de empresas licenciadas na região da
UC.

•

Levantar e interpretar, correlacionando os dados com aspectos da gestão e
manejo da APA de Upaon-Açu, informações sobre a economia, demografia e estrutura
social do município que está inserida a UC;

•
•

Identificar as situações de apropriação de recursos da UC por parte das
populações do entorno e os possíveis conflitos decorrentes;
Identificar os impactos dos indicadores sociais na dinâmica social do município:
expectativa de vida, taxa de mortalidade adulto e infantil, analfabetismo,
migração/fluxo de transição das populações, padrões de renda,
saúde,
alimentação, condições médico sanitárias (saúde,
saneamento
básico,
contaminação da rede hidrográfica, manejo de resíduos sólidos), qualidade de vida, e
acesso ao consumo. Os dados deverão ser correlacionados com aspectos da gestão e
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manejo da UC;

•

Identificar, caracterizar e mapear as principais atividades e ações de uso e ocupação
do solo (agrícola, pecuária, florestal, industrial, exploração mineraria, pesqueiro, urbano
e turístico), inclusive aquelas em processo de licenciamento, assim como suas tendências
de desenvolvimento e crescimento, interferências, conflitos e ameaças ambientais na UC

•

Identificar e caracterizar as atividades econômicas sustentáveis (agroecologia,
artesanato, ecoturismo, piscicultura, etc.), atuais e potenciais, que contribuam para a
conservação dos recursos naturais nos municípios onde está inserida a UC;

Infraestrutura

•
•

Identificar e caracterizar as estruturas de serviços sociais existentes nos
municípios em que a UC está inserida, relacionadas aos serviços de saúde,
educação e segurança pública;
Realizar levantamento das estruturas e equipamentos existentes no interior da UC para
o apoio à gestão e manejo da unidade, considerando a quantidade e qualidade dos
mesmos;

•
•
•

Mapear as estradas e vias que dão acesso à UC ou estão em seu entorno imediato;
Identificar, caracterizar e mapear acessos, infraestrutura, equipamentos e serviços,
trilhas, pontos de interesse e recursos relativos à pesquisa, educação e interpretação
ambiental existentes na UC, e como eles são utilizados;
Identificar e caracterizar a demanda para atividades de educação e interpretação
ambiental e possíveis segmentos de interesse (escolas, ONG’s, Prefeituras, entre outros);

Estudos específicos de Educação Ambiental

•
•
•
•
•

Identificar os locais com potencial para a realização de atividades de educação
ambiental;
Descrever os procedimentos operacionais adotados para cada atividade de educação
ambiental a serem propostas, dentro ou fora da UC;
Identificar existência ou não de parcerias para as atividades de educação ambiental;
Levantar os pontos de atração importantes no entorno e seus motivos (festas populares,
pontos de paisagem notável, culinária local etc.);
Apresentação de cada atividade de educação ambiental proposta em croquis, desenhos
esquemáticos e/ou outras formas de ilustração, com as informações de como ela se
processaria, indicando o local do início, trajeto a ser percorrido, com estimativa de tempo
e distância, local da atividade, número estimado de pessoas e tempo de permanência e
retorno. Se necessário apresentar fotos para
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maiores esclarecimentos;
ETAPA 4 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA UNIDADE
O diagnóstico será baseado nos resultados do produto 2 e dos levantamentos de campo,
devendo ser voltado a orientar o planejamento da APA de Upaon-Açu, quanto:
conformidade com os objetivos da unidade;
b) ao ordenamento das atividades, de modo a propiciar benefícios para a UC;
c) à manutenção dos ecossistemas e dos processos naturais, a proteção da fauna
e flora;
d) às diretrizes para minimização de impactos de atividades potencialmente
impactantes;
e) à manutenção da cultura tradicional na região de entorno.

O diagnóstico deverá possuir cartografia adequada que represente os aspectos
fisiográficos, biológicos, arqueológicos e socioeconômicos do interior e área de entorno
da unidade.
Nesta fase, a CONTRATADA deverá realizar 01 (uma) reunião com os servidores do órgão
gestor (pontos focais e supervisores da SBAP), em São Luís - MA, no auditório da SEMA,
apresentando carga horária mínima de 3h, com a presença do coordenador e especialistas que
participaram da Etapa 03, objetivando apresentar os resultados da referida Etapa.
Na Etapa 4 está prevista a elaboração do Produto 3, a saber:
PRODUTO 3 - DIAGNÓSTICO DA UNIDADE
O diagnóstico deverá ser realizado a partir dos resultados do produto 2 e dos
levantamentos de campo, e servirá de base para a elaboração do zoneamento da unidade.
O produto deve ser apresentado em meio digital (CD ou DVD e e-mail), contendo os arquivos
em extensões .pdf e .doc ou .docx, entre outros, além dos shapefiles e ficheiros associados (.shp, .shx,
.dbf, .prj, .sbn e .sbx) de todo material cartográfico encontrado e produzido referente à
espacialização dos dados da unidade.
ETAPA 5 - ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DOS
PROGRAMAS

DE

SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL,

DO

ZONEAMENTO

E

NORMAS
PRELIMINARES DA UNIDADE
O planejamento de uma UC é o mais importante instrumento para a gestão territorial
e manejo dos recursos naturais, pois envolve decisões compartilhadas do poder público e da
sociedade civil organizada sobre o uso sustentável dos recursos naturais no interior e no entorno
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da unidade.

Considerando o grupo e a categoria da UC, assim como os seus objetivos, o
planejamento definirá as ações a serem implementadas no seu interior e região de entorno, especialmente
e longo prazo, estando agrupadas por temas específicos (programas), nos quais estarão inseridos Planos
Setoriais (subprogramas), que serão direcionados a: Conhecimento, Visitação, Integração com a
região da UC, Manejo de Recursos, Proteção Ambiental e Operacionalização dos Mecanismos de
Gestão (administração e manutenção, infraestrutura e equipamentos, cooperação institucional,
sustentabilidade da UC).
As definições tratadas nesta etapa deverão ser elaboradas preliminarmente pela
consultoria com base nos produtos 2 e 3, levando-as à discussão em 01 (uma) reunião com os servidores
do órgão gestor (pontos focais e supervisores da SBAP), em São Luís - MA, no auditório da
SEMA, apresentando carga horária mínima de 3h, com a presença do coordenador
e especialistas que participaram dos produtos supramencionados, para o estabelecimento dos modelos
de planejamento estratégico e programas a serem adotados.

Os produtos a serem entregues pela CONTRATADA deverão considerar o manejo
dos recursos naturais e uso público do Parque Estadual do Bacanga a fim de colaborar com a
recuperação ambiental, planejamento de visitação pública e envolvimento comunitário
na proteção da Unidade de Conservação, assim sugere-se a elaboração de propostas de execução
de manejo de fauna e flora e de uso público com indicação dos locais apropriados para
implantação das propostas.
A apresentação dos programas deve permitir a visualização “do que fazer”, “onde
fazer” e “quem vai fazer”, dentro das linhas de ação previstas.
Na reunião, a CONTRATADA também apresentará à SEMA a proposta preliminar de
zoneamento e das normas gerais da unidade, elaborados a partir dos resultados alcançados ao final da
ETAPA 4 e dos atos legais e administrativos que se relacionam com a UC.
O zoneamento deverá definir os setores ou zonas da UC com objetivos de manejo e normas
específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos
da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz, assim como previsto no Sistema
Estadual de Unidades de Conservação do Maranhão (Lei Estadual nº
9.413/2011).
Com antecedência mínima de 05 (cinco) dias à data de realização da reunião, a
CONTRATADA deverá disponibilizar à SEMA, por e-mail, os shapefiles e ficheiros associados (.shp,
.shx, .dbf, .prj, .sbn e .sbx) do material cartográfico produzido referente ao zoneamento da unidade.
Na Etapa 5 está prevista a elaboração do Produto 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a saber:
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PRODUTO 04: Relatório de avaliação de atividades potenciais para manejo de fauna e flora e
uso público.

a) Avaliação de potenciais atividades de estruturas para manejo de fauna e flora e uso
público, tais como, viveiros de espécies nativas, meliponário, borboletário, trilhas
PRODUTO 05: Mapeamento de áreas potencias para implantação dos programas e projetos
de manejo de fauna, flora e uso público.
a) Planejamento locacional de áreas potenciais para implantação de manejo de fauna,
flora e uso público.
PRODUTO 06: Projeto de Manejo de Fauna.
PRODUTO 07: Projeto de Manejo de Flora.
PRODUTO 08: Projeto de Visitação Pública.
a) Elaboração de Projetos Técnicos e Planos de Trabalho das atividades de manejo de flora,
fauna e uso público, considerando as legislações ambientais e sanitárias vigentes,
definidos em parceria com à SEMA, tais projetos e planos deverão comtemplar
descrição de materiais, equipamentos, metodologia adotada, recursos humanos
necessários, custos estimados para implantação e projeto arquitetônico de instalações,
quando for o caso (Respectivos aos Produtos 06,
07 e 08).
PRODUTO 09: Versão Preliminar do Zoneamento e Normas da Unidade.
O produto deverá ser entregue em meio digital (CD ou DVD e e-mail), contendo os arquivos
em extensões .pdf e .doc ou .docx, entre outros, além dos shapefiles e ficheiros associados (.shp,
.shx, .dbf, .prj, .sbn e .sbx) do material cartográfico produzido referente ao zoneamento da unidade.
ETAPA 6 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO
DA UNIDADE
A finalização e validação dos dados que serão utilizados no plano de manejo da APA de
Upaon-Açu deverão ocorrer em 01 (uma) oficina participativa, em 2 (dois) dias, carga horária mínima
de 06 (seis) horas cada dia, com a previsão de 30 (trinta) participantes, sendo necessária a presença do
coordenador e especialistas da CONTRATADA, devendo ser apresentados o planejamento, os
programas de sustentabilidade ambiental, o zoneamento e as normas preliminares da unidade
baseados no Produto 4.
A oficina será organizada e coordenada pela CONTRATADA, com auxílio do órgão gestor
do parque, sendo direcionada a todos os atores envolvidos com a UC, tais como: conselho
consultivo do parque, instituições de ensino e pesquisa, sociedade civil em geral (entidades e
lideranças comunitárias, por exemplo).
A organização e coordenação da atividade pela CONTRATADA envolve as seguintes
responsabilidades:
a) Elaboração e impressão do “Guia do Participante”, do material de
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moderação, de textos explicativos, mapas, cartazes e banners;

b) Disponibilização dos materiais e equipamentos para apresentação, tais como
projetor multimídia, notebook, tarjetas, flip-chart, canetas e outros;

d) Moderação, em conjunto com a SEMA;
e) Documentação da oficina (relatoria, registros fotográficos e gravação de
áudio).
O Guia do Participante deverá ser elaborado de forma resumida, clara, objetiva, didática
e inclusiva, atendendo à diversidade do público participante, contendo, minimamente, a agenda da
oficina, a ficha técnica e as características gerais da unidade, objetivo da oficina, os elementos do plano
de manejo (estratégias, programas e zoneamento), a legislação ambiental aplicada à UC e os dados
dos levantamentos de campo e bibliográficos.
A oficina será desenvolvida através da metodologia adaptada do Foundation Document
(documento aplicado pelo

governo

norte-americano

para

subsidiar

as

diretrizes

para

o

planejamento das áreas protegidas), utilizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), conforme orientação a ser repassada pela SEMA em uma reunião de carga
horária mínima de 4h (quatro horas), no auditório da sede da SEMA, com a presença do coordenador
da equipe-chave, a ser coordenada pelo órgão gestor à CONTRATADA.

Será de responsabilidade da CONTRATADA, a mobilização dos atores envolvidos com
a UC, a hospedagem, alimentação, transporte e fornecimento de bebidas não alcoólicas
aos participantes, além do local, dia e horário da oficina.
Será eleita uma das cidades que compõem o Conselho Consultivo da APA de Upaon- Açu
para a realização da oficina, sendo o local, dia e horário da atividade informados à
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data de realização prevista no
cronograma do item 4 deste TdR.
Toda a equipe técnica da consultoria deverá estar presente na oficina.
Para a finalização do planejamento da unidade de conservação, após a oficina deverá
ser realizada 01 (uma) reunião técnica entre a CONTRATADA, a SEMA e demais interessados,
com carga horária mínima de 3h (três horas), no auditório da sede da SEMA, com a presença do
coordenador da equipe-chave, visando discutir sobre o andamento da atividade e de seus resultados,
de modo a sistematizar a entrega da versão preliminar do Plano de Manejo da APA de UpaonAçu.
Na Etapa 6 está prevista a elaboração do Produto 10, a saber:
PRODUTO 10 - VERSÃO PRELIMINAR DO PLANO DE MANEJO DA APA
DE UPAON-AÇU, MIRITIBA E ALTO PREGUIÇAS
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Os resultados das atividades desenvolvidas durante a oficina, juntamente com os dados
dos produtos 2, 3 e 4, deverão ser compilados e estruturados em um único documento, resultando na

Junto à versão preliminar, a CONTRATADA deverá submeter à SEMA, minimamente,
02 (dois) modelos de diagramação (layout) do plano de manejo, para apreciação e aprovação.
O produto deverá ser entregue ao órgão gestor em meio digital (CD ou DVD e e- mail),
contendo os arquivos em extensões .pdf e .doc ou .docx, entre outros, para a realização de considerações.
ETAPA 7 - ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO DE MANEJO
A atividade consiste na sistematização da versão final do plano de manejo, composto
pelo diagnóstico e por todos os itens referentes ao zoneamento, planejamento geral e normas da
unidade, em um documento único, a ser apresentado para análise técnica da SEMA, que emitirá
parecer conclusivo. A análise técnica inclui a análise do documento pela Assessoria Jurídica da SEMA
(ASSJUR/SEMA), para verificação da adequação legal do conteúdo do plano de manejo.
Na Etapa 7 está prevista a elaboração dos Produto 11, a saber:
PRODUTO 11 - VERSÃO FINAL DO PLANO DE MANEJO DA APA DE UPAONAÇU, MIRITIBA E ALTO PREGUIÇAS
Entrega da versão final do Plano de Manejo da APA de Upaon-Açu, Miritiba e Alto
Preguiças.
O plano de manejo deverá conter, minimamente, os seguintes itens em sua
estrutura:
a) Introdução;
b) Contextualização legal da UC a nível federal e estadual;
c) Análise regional;
d) Diagnóstico da UC;
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e) Zoneamento;
f) Normas gerais;
g) Planejamento Estratégico e Programas de Sustentabilidade.
Após aprovação da equipe técnica, o Plano de Manejo será apresentado ao conselho
consultivo da UC para sugestões, através de uma reunião ordinária com carga horária mínima de 4h
da equipe-chave. A logística e os custos da reunião (local e alimentação) ficarão sob responsabilidade da
SEMA, sendo a CONTRATADA responsável pela apresentação.
Deve-se considerar que após a apresentação da versão final do plano ao Conselho poderá
haver necessidade de novas alterações e correções, e que deverão ser, após análise da pertinência por
parte da equipe da SEMA, plenamente atendidas pela CONTRATADA.
O Plano de Manejo da APA de Upaon-Açu deve ser entregue à SEMA em 03 (três) vias
impressas e 02 (duas) vias digitais (CD ou DVD e e-mail), contendo estas últimas o documento
nos formatos .pdf e .doc ou .docx.
As vias digitais também deverão conter os arquivos editáveis das tabelas, quadros e os
utilizados para a confecção dos mapas (arquivos shapefiles e ficheiros associados) inseridos no plano de
manejo.

5.

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Os licitantes deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma) via,

impressa e em via digital, (CD-ROM ou PEN DRIVE), que ficará à disposição da
Comissão dentro do Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo
os seguintes documentos referentes à:
8.1 Habilitação Jurídica:
8.1.1 Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
8.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus atuais administradores;
8.1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
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8.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:
8.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica– CNPJ;
8.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede da
licitante, pertinente aos ramos de atividade e compatível com o objeto licitado;
8.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede da licitante, através
8.2.3.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União.
8.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital, do domicilio ou sede da
licitante, através de:
8.2.4.1 Certidão Negativa de Débitos Fiscais, ou certidão conjunta;
8.2.4.2 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, ou certidão conjunta.
8.2.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital, do domicilio ou sede da
licitante, relativa a ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF – Taxa de
Localização e Funcionamento, através de:
8.2.5.1 Certidão Negativa de Débitos Fiscais, ou certidão conjunta;
8.2.5.2 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, ou certidão conjunta.
8.2.6 Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS, comprovada mediante a apresentação da:
8.2.6.1 CND – Certidão Negativa de Débito Relativo às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou certidão conjunta
competente;
8.2.6.2 CRF – Certificado de Regularidade do FGTS fornecido pela CEF.
8.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
8.3 Qualificação Econômico-Financeira.
8.3.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições
seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de
índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com
os valores estabelecidos:
a.1) ILC= Ativo Circulante /Passivo Circulante ≥ 1,00
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a.2) ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo ≥ 1,00
8.3.2 A empresa que não apresentar o Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a
1,00, deverá apresentar capital social equivalente a 10% (dez por cento) do valor previsto
para esta licitação, estabelecido no item 1.2 deste Edital.
8.3.3 A empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social, por ter sido
Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente;
8.3.4 Os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Contábeis das Sociedades por Ações
deverão ser apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, ou
ainda, acompanhado da publicação em jornal oficial ou, em jornal de grande circulação
com o registro na Junta Comercial. As demais Sociedades empresariais deverão
apresentar Balanços Patrimoniais assinados pelo representante legal da empresa e por
contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento
do Livro Diário, em que se ache lavrado, devidamente registrados na Junta Comercial, ou
Entidade em que o Balanço foi arquivado;
8.3.4.1 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social,
devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado;
8.3.4.2 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá
apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da
escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013;
8.3.4.3 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do anocalendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20.01.1995, deverá apresentar,
juntamente e com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Caixa;
8.3.4.4 As demonstrações financeiras (Contábeis) exigidas são:
a) Balanço Patrimonial;
b) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
c) Demonstração do resultado do exercício; e
d) Demonstração dos fluxos de caixa e das origens e aplicações de recursos
8.3.5 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
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patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida até 60(sessenta) dias antes da data
do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade.
A instituição deverá apresentar a documentação requerida conforme o ANEXO I deste
documento. Os critérios utilizados para habilitação e avaliação das propostas estão presentes no
ANEXO II.
a) As instituições participantes do processo licitatório, para executar os trabalhos acima
a.1) Atestado fornecido por instituições públicas ou privadas que comprove
experiência da contratada na elaboração de Plano de Manejo em Unidade de
Conservação ou estudos ambientais de maio complexidade, como EIA/RIMAS’s,
Plano de Residuos, Plano de Saneamento Básico e entre outros.
a.1.1) Cadastro Técnico Federal (CTF) – IBAMA;
a.1.2) Registro/Inscrição da Licitante e do plano de manejo realizado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou CAU –
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da sede da licitante.
a.2) Ter experiência de, no mínimo, 03 (três) anos em trabalhos relacionados com a
conservação e o uso

sustentável dos

recursos

naturais, preferencialmente

em ecossistema similar ao da UC objeto deste Termo de Referência, com
apresentação de documentação comprobatória;
a.3) Atestado fornecido por instituições públicas ou privadas, de pelo menos 1 (um)
profissional de cada área mencionada no item “b” que comprove experiência na
elaboração de Plano de Manejo em Unidade de Conservação ou estudos ambientais de
maio complexidade, como EIA/RIMAS’s, Plano de Residuos, Plano de Saneamento
Básico e entre outros.
b) Em relação à formação e experiência da equipe, deve-se:
b.1) Dispor de profissionais com:
b.1.1) Comprovada experiência em trabalhos de natureza similar aos aqui propostos,
sobre caracterização dos recursos naturais e levantamentos socioeconômicos,
além de experiência em Planejamento Ambiental, e que, preferencialmente,
tenha conhecimento da região em estudo.
b.1.2) Comprovação de registro no Conselho de Classe relativo à sua
especialidade, quando houver;
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b.2) Estar constituída por profissionais de nível superior, em número e formação
acadêmica apropriada às características específicas da Unidade de Conservação (UC)
em questão, conforme abaixo:
b.2.1) Ter como mínimo: um profissional com formação acadêmica nas áreas
de biologia, ecologia, zootecnia ou outras áreas afins, com experiência comprovada
para levantamentos e manejo de fauna;
de biologia, ecologia, engenharia florestal ou agronômica ou outras áreas afins, com
experiência comprovada para levantamentos e manejo de flora;
b.2.3) Ter como mínimo: um profissional com formação acadêmica nas áreas
de geografia, geologia, biologia, ecologia, agronomia ou outras afins, com
experiência comprovada em Zoneamento e Geoprocessamento;
b.2.4) Ter como mínimo: um profissional com formação acadêmica nas áreas
de geografia, geologia, biologia, ecologia, agronomia ou outras afins, com
experiência comprovada para levantamentos do meio físico; e
b.2.5) Ter como mínimo: um profissional com formação acadêmica nas áreas
de geografia, antropologia, arqueologia, sociologia, pedagogia ou outras afins,
com experiência comprovada para levantamentos de socioeconômica e manejo
de uso público e/ou natureza similar.
b.2.6) Ter como mínimo: um profissional com formação acadêmica na área de
arquitetura,

com

experiência

comprovada

em

projetos

arquitetônicos

sustentáveis.
b.3) Em relação ao coordenador da equipe:
b.3.1) Ter formação de nível superior, experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos em
elaboração, gestão e coordenação de projetos relacionados com a conservação do
meio ambiente;
b.3.2) Experiência em projetos com ênfase em UC ou similares, preferencialmente
com planejamento e manejo e, especialmente, de forma participativa com os
principais atores envolvidos;
b.3.2) Recomenda-se que o profissional para coordenar a equipe tenha
habilidade para entendimentos e acordos entre os diversos atores envolvidos
no processo e para a resolução de conflitos e negociação. Além disso, esse
profissional deve demonstrar boas habilidades de comunicação
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para apresentação pública e para escrita de documentos e relatórios, e
capacidade de liderança e coordenação de equipe.
6.

DA SUPERVISÃO
O acompanhamento

e

supervisão

dos

trabalhos

será

realizado

pela

Equipe

de

reuniões periódicas e/ou visitas de campo distribuídas ao longo do desenvolvimento do trabalho,
agendadas de conformidade com o Plano de Trabalho estabelecido.
A aprovação técnica do documento final será da responsabilidade da Superintendência de
Biodiversidade e Áreas Protegidas da SEMA, que informará a pertinência do pagamento das parcelas
intermediárias e finais da consultoria.
A consultoria fica obrigada a fornecer todos os elementos de seu conhecimento e
competência que sejam necessários ao processo de acompanhamento e monitoria da SEMA e Contratada.

7.

DIREITOS AUTORIAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato

terão os direitos autorais revertidos para a SEMA e sua reprodução total ou parcial requer expressa
autorização desta, inclusive em período posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e
reconhecendo-se a propriedade intelectual.
Para a publicação e produção de materiais bibliográficos na forma de artigos, trabalhos
acadêmicos, entre outros, produzidos a partir de informações objeto da contratação pela consultoria,
deverá ser solicitada previamente autorização da SEMA.
Fotografias e filmagens devem respeitar as normas referentes ao uso de imagem de
Unidade de Conservação e dos comunitários.

8.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
As atividades descritas neste TdR serão desenvolvidas no prazo de 12 (doze) meses,

a contar da data de assinatura do contrato. Os pagamentos à CONTRATADA serão vinculados
à entrega de cada produto, devendo a

CONTRATADA

procedimentos descritos neste TdR, conforme os quadros a seguir:

cumprir

às atividades e
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Quadro 1: Cronograma de desembolsos e entrega dos produtos.
PRAZO DE
% DO VALOR
ETAPA

PRODUTO

DO

ENTREGA (A
PARTIR DA

CONTRATO

ASSINATURA DO
CONTRATO)

ETAPA 1 - ADEQUAÇÃO DO PLANO

20 dias após a

DE TRABALHO

5%

trabalho

assinatura do
contrato

ETAPA 2 - COLETA, ANÁLISE
E SISTEMATIZAÇÃO DAS

Produto 2
consolidado

INFORMAÇÕES EXISTENTES

secundários

-

Relatório
de
dados

03 meses após a
10%

assinatura do
contrato
15 dias úteis após
a entrega de cada

Validação da Etapa 1 e 2

Produto (1 e 2)
ETAPA 3 - LEVANTAMENTO
DE CAMPO

08 meses após a

Produto 3 - Diagnóstico
ETAPA 4 - ELABORAÇÃO DO

da unidade

20%

assinatura do
contrato

DIAGNÓSTICO DA UNIDADE
15 dias após a
Validação da Etapa 3 e 4

entrega do
Produto

ETAPA

5

-

ELABORAÇÃO

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO,
PROGRAMAS
SUSTENTABILIDADE

DO PRODUTO 04- Relatório
de avaliação de atividades
DOS potenciais para manejo de
DE fauna e flora e uso
público.

05ZONEAMENTO PRODUTO
E NORMAS PRELIMINARES DA Mapeamento de áreas
potencias para
UNIDADE
implantação dos
programas e projetos
de manejo de fauna,
flora e uso público.
PRODUTO 06 - Projeto
AMBIENTAL, DO

de Manejo de Fauna.
PRODUTO 07 - Projeto
de Manejo de Flora.
PRODUTO 08 – Projeto
de Visitação Pública.

10 meses e 15 dias
20%

após a assinatura do
contrato
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PRODUTO 09 - Versão
Preliminar

do

Zoneamento e Normas da
Unidade.
15 dias após a
Validação da Etapa 5

entrega do
Produto

6

OFICINA

-

REALIZAÇÃO

DE

VALIDAÇÃO

PLANEJAMENTO DA UNIDADE

DE Produto 10 - Versão
DO preliminar do plano de

12 meses após a
15%

manejo

assinatura do
contrato
20 dias após a

Validação da Etapa 6

entrega do
Produto

ETAPA 7 - ELABORAÇÃO DA

Produto 11 - Entrega da

VERSÃO FINAL DO PLANO DE

versão final do plano de

MANEJO

manejo

assinatura do
contrato

TOTAL

9.

18 meses após a
30%

100%

CUSTOS
A proponente deverá apresentar o preço global e memorial de cálculo, demonstrando como

chegou ao preço ofertado. Este demonstrativo deverá ser efetuado de forma clara, objetiva e que
não deixe margem a dúvidas, como demonstrado no ANEXO I deste documento.
O demonstrativo deve apresentar discriminadamente os valores orçados para a equipe técnica,
aquisição de imagens, despesas de viagens e reuniões, serviços gráficos e material de consumo, dentre
outros julgados necessários, considerando-se as despesas indiretas da empresa.
Cabe, no entanto, às empresas licitantes apresentarem suas propostas, onde será vencedora
aquela que apresentar um custo compatível com a realidade local e melhor técnica de serviço. Os
pagamentos serão executados apenas após análise e aprovação dos produtos pela equipe de
acompanhamento dos serviços. Assim, faz-se necessária a apresentação, no momento da licitação, de
um Cronograma Físico – Financeiro referência para o Contrato.

10.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
A duração total dos trabalhos de elaboração do Plano de Manejo e Zoneamento da APA de

Upaon-Açu, Miritiba e Alto Preguiças estimada em 18 (dezoito) meses, contados a partir da
assinatura do contrato e as atividades serão distribuídas conforme será estabelecido na reunião para a
Organização do Planejamento.
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O prazo de execução poderá ser prorrogável por mais 60 (sessenta) dias mediante
solicitação prévia do contratado, respeitando uma antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de
término do mesmo. Para tanto, será emitida autorização do órgão gestor da UC. Os produtos
intermediários deverão ser submetidos à apreciação da Equipe da SEMA para análise e manifestação
dentro dos prazos previstos no Cronograma Físico – Financeiro deste TR.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
✓ Estar devidamente enquadrado no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas da
Receita Federal do Brasil, quanto à natureza do serviço ora solicitado;
✓ Prestar todos os serviços e prover todos os Produtos exigidos em plena conformidade
comas especificações estabelecidas neste Termo de Referência, nos seus Anexos, nas
cláusulas contratuais celebradas entre as Partes e, posteriormente, no Plano de
Trabalho aprovado pela Supervisão de Gestão de Unidades de Conservação - SGUC
relativa a este serviço;
✓ Arcar, em sua integralidade, com as despesas próprias decorrentes de
alimentação, hospedagem, encargos sociais, fretes, impostos, taxas e quaisquer outras
despesas, diretas e indiretas, necessárias ao pleno cumprimento do disposto neste
Termo de Referência;
✓ Providenciar e responsabilizar-se, por seus esforços próprios, por todos os
equipamentos, materiais, suprimentos, bem como serviços
necessários
à
realização do serviço contratado, tais como digitação, concepção de desenhos,
concepção de parte

gráfica,

elaboração

de

mapas

temáticos

e

similares,

diagramação e impressão dos Produtos exigidos;
✓ Atender, quando acionado pela SEMA, a quaisquer exigências da fiscalização
inerentes ao objeto do contrato, sem ônus para a Administração Pública;
✓ Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto
do contrato em que a SEMA verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos serviços, obedecendo aos prazos
estipulados em Cronograma constante em Plano de Trabalho;
✓ Providenciar, desde que devidamente justificadas pela SEMA, a advertência, a
substituição de membros ou a modificação do quadro de sua equipe técnica, a fim de
evitar problemas ao andamento da execução dos trabalhos, bem como à conclusão do
objeto proposto neste Termo;
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✓ Prestar todos os serviços e prover todos os Produtos exigidos no prazo máximo
estabelecido neste Termo de Referência e reiterado em contrato;
✓ Estabelecer representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações
que porventura surgirem durante a vigência do contrato;
✓ Entregar à posse da SEMA, quando do término da elaboração dos objetos deste Termo,
todos os shapefiles, planilhas, base cartográfica, imagens obtidas por satélite e/ou
base utilizadas para a elaboração do Plano de Gestão, para compor seu banco de
dados e para análises/revisões futuras;
✓ Acatar integralmente as exigências da SEMA quanto à execução do objeto
contratado, nos moldes do Termo de Referência, do Edital de Licitação e do
Contrato assinado;
✓ Indenizar a SEMA por quaisquer danos diretamente causados pelo trabalho
desempenhado, ficando a SEMA autorizado a descontar o valor correspondente da
garantia ou dos pagamentos devidos;
✓ Submeter minimamente, quando da apresentação das versões preliminares dos Produtos
exigidos, 02 (dois) modelos de diagramação (layout) dos Produtos, para apreciação
e aprovação da Supervisão de

Gestão

de

Unidades

de Conservação - SGUC

deste trabalho;
✓ Manter, durante o período em que vigorar o trabalho, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Termo de Referência.
12.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
✓ Possibilitar acesso às informações da Unidade de Conservação - UC, quando
devidamente solicitadas e aprovadas pela Comissão Executiva, de forma a contribuir
ao bom cumprimento das obrigações contratuais, respeitadas as normas que
disciplinam a segurança do patrimônio público, das pessoas e das informações;
✓ Examinar e avaliar, com bastante perícia, os materiais apresentados pelo ente contratado,
a fim de deliberar pela rejeição nula, parcial ou integral deste, se considerado
insatisfatório, ou em desacordo com as cláusulas contratuais e/ou com o Plano de
Trabalho previamente aprovado;
✓ Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo
contratado, mediante (i) este Termo de Referência, (ii) Contrato e (iii) Plano de

ente
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Trabalho, que devem nortear toda e qualquer ação da Pessoa Jurídica
contratada;
✓ Emitir Autorização de Fornecimento, quando for o caso, ou qualquer outro
documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do
representante da administração designado e comunicar ao ente contratado, por meio de
✓ Autorizar o livre acesso do ente contratado à UC, para execução dos trabalhos que são
objeto da contratação;
✓ Acompanhar e fiscalizar, com a máxima frequência possível, a execução dos
trabalhos que constituem objeto desta contratação, quer sob
aspectos
quantitativos, quer qualitativos;
✓ Controlar e documentar as ocorrências relevantes durante o período de vigência dos
trabalhos;
✓ Notificar o ente contratado sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na prestação dos serviços e/ou na provisão dos Produtos exigidos, para que
sejam adotadas as medidas cabíveis;
✓ Solicitar, por meio da Supervisão de Gestão de Unidades de Conservação - SGUC,
responsável pelo acompanhamento dos serviços, advertência por escrito e/ou eventuais
modificações ou substituições de quaisquer dos membros componentes da equipe
técnica da Parte Contratada, desde que devidamente justificadas;
✓ Uma vez aprovados os Produtos exigidos, efetuar os pagamentos devidos,
observando as condições estabelecidas neste Termo de Referência
e
no
respectivo Contrato.
13.

TIPO DE CONTRATAÇÃO
Prestação de Serviços de Consultoria.

14.

MODALIDADE
A modalidade licitatória será TOMADA DE PREÇOS tipo Técnica e Preço, conforme ANEXO II.
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15.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Está incluída no custo do contrato a remuneração dos serviços prestados pela contratada,

bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista. O contrato será
celebrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, com recursos do
Fundo Estadual de Unidades de Conservação - FEUC, após a aprovação deste Termo de Referência
SBAP.

Fábio Augusto Siqueira dos Santos
Superintendente de Biodiversidade e Áreas Protegidas - SBAP

Gestor do Fundo Estadual de Unidades de Conservação – FEUC
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ANEXO I - MODELOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
I. REFERÊNCIAS DA EMPRESA
Fornecer informações sobre cada serviço/trabalho prestado nos últimos 03 (três) anos como

1) Nome da empresa contratante:
2) Nome do serviço:
3) Localidade:
4) Endereço:
5) Data de início e conclusão (mês e ano):
6) Valor total do serviço (em R$):
7) Descrição do serviço:
8) Nome do responsável e função desempenhada:
9) Composição da equipe:

Nome

Função

Descrição do resumida do serviço
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II. CURRICULUM VITAE (para todos os membros da equipe)
1) Cargo proposto:
2) Nome:
3) Profissão (Anexar documento comprobatório de Conselho de Classe, quando houver,

5) Data de nascimento:
6) Tempo de Serviço na empresa/entidade:
7) Descrição das atividades realizadas:
8) Formação (graduação, pós-graduação e data de conclusão - anexar documento
comprobatório):
9) Qualificações chave:
Fornecer um esboço das experiências profissionais anteriores relevantes para a execução
do serviço a ser desenvolvido descrevendo o grau de responsabilidade, local e data. (Utilizar no
máximo meia página).
10) Experiências profissionais:
Relacionar, dando ênfase aos temas do termo de referência, as

experiências

profissionais, iniciando pelas mais recentes informando: período, local (cidade e estado),
instituição contratante (se for o caso, fazer referências a respeito do órgão licitante) e
atividades desempenhadas (descrever resumidamente).
11) Declaração:
Eu, abaixo-assinado, declaro que as informações fornecidas constituem a verdade a
respeito de minhas qualificações e experiência.

Nome completo e assinatura do membro da equipe

Data: dia/mês/ano
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e o Cadastro Técnico Federal-CTF):

III. SUMÁRIO DE CUSTOS
1) Custos com mão-de-obra

QUADRO DE
PREÇOS
REFERENCIAIS
Custos com mão-de-obra
Quantidade
Item

Discriminação

1.1

Profissional Nível Superior (Coordenador)

1.2
1.3
1.4

Profissional (s) Nível Superior (Especialista Fauna)
Profissional (s) Nível Superior (Especialista Flora)
Profissional (s) Nível Superior (Especialista Zoneamento e Geoprocessamento)

Unid.
horas
horas
horas
horas

1.5

Profissional (s) Nível Superior (Especialista Meio Físico)

horas

1.6

Profissional (s) Nível Superior (Especialista Socioeconômica)
SUBTOTAL

horas

Quant.
(1)

Preços (R$)
Unitário
(2)

Total (3) = (1) x
(2)
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2) Custos Diretos e Indiretos

QUADRO DE PREÇOS REFERENCIAIS
Custos Diretos e Indiretos
Quantidade
Item

Discriminação

2.1

Serviços

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Materiais de Consumo

Unid.

Quant. (4)

Preços (R$)
Unitário (5)

Total (6) = (4) x (5)
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2.2.5
2.3

Tributos

2.4

Lucro
SUBTOTAL

3) Resumo dos custos

QUADRO DE PREÇOS
REFERENCIAIS
Resumo dos Custos

Item

Discriminação

1.0

Custos com mão-de-obra

2.0

Custos Diretos e Indiretos

TOTAL GERAL

Preços (R$)
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ANEXO II - HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTA - TÉCNICA E
PREÇO
1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS Condições Gerais:
A nota técnica final de cada proponente será obtida pela soma das notas de todos
os fatores.

• A nota máxima possível será de 100 (cem) pontos.
• A pontuação mínima exigida das proponentes a fim de que possam

ser
classificadas nesta etapa da licitação equivale a 70 pontos – 70% da pontuação Total da
Proposta Técnica.

•

As proponentes que não obtiverem a pontuação mínima dentro da média exigida
serão desclassificadas.

Critérios para Avaliação da Proposta Técnica

I – Da proponente
a) Elaboração e implantação de projetos socioambientais com bases conservacionistas:
FATOR I-A

Pontuação

Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR I-A)

4
2
0
0
0
4

b) Elaboração de plano de manejo de unidade de conservação de proteção integral ou de
uso sustentável (concluído e/ou em andamento):
FATOR I-B

Pontuação

Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR I-B)

5
2
0
0
0
5
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c) Trabalhos que envolvam planejamento comunitário com diagnóstico participativo:
FATOR I-C

Pontuação

02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado

4
2
0
0
0
4

Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR I-C)

d) Realização de estudos ambientais através de avaliação ecológica rápida (AER):
FATOR I-D
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente

Pontuação

02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR I-D)

5
2
0
0
0
5

e) Realização de estudos ambientais através de Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE):
FATOR I-E
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente

Pontuação

02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR I-E)

4
2
0
0
0
4

f) Elaboração e/ou implantação de projetos de interpretação e/ou educação ambiental
(concluído e/ou em andamento):
FATOR I-F
Pontuação
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado

4
1
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Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR I-F)

0
0
0
4

g) Elaboração e/ou implantação de projetos de fomento ao turismo em UCs ou outras áreas
FATOR I-G

Pontuação

Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR I-G)

4
2
0
0
0
4

h) Experiência em estudos socioeconômicos em regiões com o mesmo bioma da UC em
questão:
FATOR I-H

Pontuação

Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado

4
2

Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR I-H)

0
0
0
4

i) Projetos de planejamento estratégico ou de gestão em entidades e organizações públicas
e/ou sociais de interesse público:

FATOR I-I
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR I-I)

Pontuação
4
2
0
0
0
4
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II – Da Equipe Técnica
a) Do profissional da equipe com formação acadêmica nas áreas biologia, ecologia, zootecnia ou outras
áreas afins – FAUNA.
a.1) Formação:

Formação em nível de doutorado
Formação em nível de mestrado
Formação em nível de especialização
Formação em nível de graduação
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR II-a.1)

Pontuação
5
4
3
2
0
0
0
5

b) Do profissional da equipe com formação acadêmica nas áreas biologia, ecologia, engenharia
florestal ou agronômica ou outras áreas afins – FLORA.
b.1) Formação:
FATOR II-b.1
Formação em nível de doutorado
Formação em nível de mestrado
Formação em nível de especialização
Formação em nível de graduação
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR II-b.1)

Pontuação
5
4
3
2
0
0
0
5

c) Do profissional da equipe com formação acadêmica nas áreas geografia, geologia, biologia,
ecologia, agronomia ou outras afins - ZONEAMENTO E GEOPROCESSAMENTO.
c.1) Formação:

FATOR II-c.1
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
Formação em nível de doutorado
Formação em nível de mestrado
Formação em nível de especialização

Pontuação
5
4
3
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Formação em nível de graduação
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR II-c.1)

2
0
0
0
5

ecologia, agronomia ou outras afins - MEIO FÍSICO.
d.1) Formação:
FATOR II-d.1

Pontuação

Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
Formação em nível de doutorado
Formação em nível de mestrado
Formação em nível de especialização
Formação em nível de graduação
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR II-d.1)

5
4
3
2
0
0
0
5

e) Do profissional da equipe com formação acadêmica nas áreas geografia, antropologia,
arqueologia, sociologia, pedagogia ou outras afins – SOCIOECONOMIA.
e.1) Formação:
FATOR II-e.1

Pontuação

Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
Formação em nível de doutorado
Formação em nível de mestrado
Formação em nível de especialização
Formação em nível de graduação
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR II-e.1)

5
4
3
2
0
0
0
5

f) Do profissional com formação acadêmica na área de arquitetura, com experiência

comprovada em projetos arquitetônicos sustentáveis.
f.1) Formação:
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FATOR II-e.1
Pontuação
Formação em nível de doutorado
Formação em nível de mestrado
Formação em nível de especialização
Formação em nível de graduação
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR II-e.1)
III– Da Coordenação

5
4
3
2
0
0
0
5

a) Da coordenadoria geral do Plano de Manejo. a.1)
Formação:
FATOR III-a.1
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
Formação em nível de doutorado
Formação em nível de mestrado
Formação em nível de especialização
Formação em nível de graduação
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR III-a.1)

Pontuação
7
6
4
2
0
0
0
7

a.2) Experiência na coordenação de planos de manejo de UCs de uso Sustentável ou
proteção integral:
FATOR III-a.2
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente

Pontuação

Coordenação de 02 (dois) ou mais planos de manejo

5

Coordenação de 01 (um) plano de manejo

2

Dados insuficientes

0

Não atende ao Termo de Referência

0

Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR III-a.2)

0
5

a.3) Experiência na elaboração de planos de manejo de UCs da categoria Área de
Proteção Ambiental – APA:
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Pontuação

Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
Coordenação de 02 (dois) ou mais planos de manejo

5

Coordenação de 01 (um) plano de manejo

2

Dados insuficientes

0

Não atende ao Termo de Referência

0

Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR III-a.3)

0
5

a.4) Experiência em coordenação de equipe técnica:
FATOR III-a.4
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente

Pontuação

Coordenação de 02 (dois) ou mais planos de manejo

5

Coordenação de 01 (um) plano de manejo

2

Dados insuficientes

0

Não atende ao Termo de Referência

0

Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR III-a.4)

0
5

IV – Sobre a equipe de trabalho
a) Participação em Planos de Manejo para UCs federais, estaduais ou municipais:
FATOR IV-A
Pontuação
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
06 (seis) ou mais integrantes da equipe participaram de Planos de
Manejo

5

Entre 04 (quatro) e 05 (cinco) integrantes da equipe participaram de
Planos de Manejo.

4

Até 03 (três) integrantes da equipe participaram de Planos de Manejo.
Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR IV-A)

3
0
0
0
5
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b) Experiência em projetos de zoneamento ecológico econômico ou zoneamento
ambiental:
FATOR IV-B
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente

Pontuação

5

Entre 04 (quatro) e 05 (cinco) integrantes da equipe participaram em
projetos de ZEE ou zoneamento ambiental.

4

Até 03 (três) integrantes da equipe participaram em projetos de ZEE ou
zoneamento ambiental
As informações disponíveis são insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR IV-B)

3
0
0
0
5

c) Experiência com Avaliação Ecológica Rápida (AER)
Atenção: Em nenhum dos critérios de classificação a pontuação será acumulativa.

PONTUAÇÃO GERAL DA PROPOSTA TÉCNICA
Proponentes

Pontuação
F-I

F-II

F-III

Resultado
F-IV

Proponente 01

Ordem de
classificação

“Classificada”

xª

“Desclassificada”
NOTA
TÈCNICA:

Proponente 02

F-I
IV

F-II

F-III

F-

“Classificada”

xª

“Desclassificada”
NOTA
TÈCNICA:
F-I

F-II

Proponente 03
NOTA
TÈCNICA:

F-III

F-IV

“Classificada”
“Desclassificada”

xª
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ou zoneamento ambiental.
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Critérios para Avaliação da Proposta de Preço

NP = (Pm / Pn) x 100
Onde:
NP
Pm
Pn

=
=
=

Nota de Preço
Valor da Proposta de menor
Preço da Proposta

Nota Classificatória Final
A classificação final dos licitantes far-se-á de acordo com a média ponderada das
valorizações das Propostas Técnica e de Preço, de acordo com a seguinte fórmula:
NF =

NT x m + NP x n

Onde:
NF
NT
NP
m
n

= Nota Final
= Nota Técnica
= Nota de Preço
= peso da NT = 0,7
= peso da NP = 0,3

Será considerado vencedor o licitante que obtiver a maior Nota Final. Havendo empate, far-seá a decisão mediante sorteio, observado o que dispõe o Art. 3º, parágrafo 2º, da Lei
8.666/93, republicada no Diário Oficial da União (DOU), em 06 de julho de 1994.
Todos os atos da presente licitação serão acessíveis ao público, salvo o conteúdo das
propostas até a sua abertura. A Comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas de todas
as sessões e elaborará os demonstrativos da apuração das propostas.
FATOR IV-C)
Quesitos de Avaliação – pontuação excludente
02 (dois) ou mais projetos elaborados e implantados
01 (um) projeto elaborado e implantado

Pontuação
5
2
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A pontuação das Propostas de Preço dos licitantes classificados será obtida de acordo com o
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Dados insuficientes
Não atende ao Termo de Referência
Não apresentou comprovação
Máximo de pontos (FATOR IV-C)
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Proposta Comercial Para a TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021/CSL/SEMA/MA
(preenchida em papel timbrado da proponente)
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
DADOS A CONSTAR NA
PROPOSTA
Nome empresarial

Endereço
Telefone/Fax
Nome do Representante Legal
Identidade do Representante
Legal

CPF do Representante
Legal

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Item

01

–

Contratação

de

Pessoa

Jurídica

Valor
Unitário

Quantidade

Valor Total (a)

Especializada para operação de radar meteorológico.
R$

R$

Duração do contrato

12 MESES

Condições de pagamento

CONFORME MINUTA DO
CONTRATO

Prazo de Validade da Proposta

60 (sessenta) dias
CONFORME MINUTA
DOCONTRATO

Local de execução

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO IV

Contrato celebrado entre o Estado do Maranhão, por intermédio do(a) ... (órgão) ...
(ou entidade), sito no(a) ... (endereço), representado neste ato pelo
(nome do
representante), doravante denominado CONTRATANTE, e
(pessoa jurídica), sito no(a)
.... (endereço), inscrito no Ministério da Fazenda sob o n° .... (n° do CNPJ), representada
neste ato por
(representante da contratada), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob
o n° .... (n° do CPF), doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
legislação pertinente, Lei Federal Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sujeitandose às disposições da Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999, e legislação pertinente,
assim como pelas condições do edital, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir
expressas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente contrato visa à prestação de serviços técnico especializados para
elaboração do Plano da Área de Proteção Ambiental Delta Jacuí, para a Secretaria do Meio
Ambiente - SEMA, conforme o Termo de Referência constante no Anexo III, que faz parte deste
Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
2.1 O objeto deste contrato será executado de acordo com o edital, a proposta
vencedora da licitação e as cláusulas deste instrumento e com as disposições contidas no Anexo
III – Termo de Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O preço para o presente ajuste é de R$ ........ (em moeda corrente nacional em
algarismo e por extenso), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente
objeto, conforme cronograma físico-financeiro.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO
4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso
financeiro:
Unidade Orçamentária: 05.89
Atividade/Projeto: 1896
Elemento: 3.3.90.39
Recurso: 1891
Empenho nº
Data:
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TERMO DE CONTRATO

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1 Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Termo de Referência no Anexo III,
no prazo de até 30(trinta) dias após a protocolização da nota fiscal ou nota fiscal-fatura. O
documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação
e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir
acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal. Quando o documento for de
outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida também certidão negativa relativa à
Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul independente da localização
da sede ou filial do licitante;
5.2 A protocolização somente poderá se dar após a relatório de atividades, a empresa
contratada deverá apresentar os produtos efetuados no respectivo prazo, conforme definido no
Termo de Referência.
5.3 A liberação das faturas de pagamento por parte do Estado fica condicionada à
apresentação, pela CONTRATADA, de documentação fiscal correspondente à aquisição de bens
e serviços relativos à execução do contrato, cujo prazo para dita exibição não deverá exceder a 30
(trinta) dias contado da data de suas emissões, conforme o preconizado pelo Decreto no. 36117 de
3 de agosto de 1995.
5.4 Poderá haver a retenção de todos os tributos e contribuições nos quais o Contratante
seja responsável tributário.
CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
6.1 Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data
do efetivo pagamento, pro-rata die, pelo Índice Geral de Preços - Mercado/IGP-M, da Fundação
Getúlio Vargas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO
7.1 Não ha previssiblidade de antecipação de receitas, os recursos serão liberados
obdecendo o que está estabelecido no termo de referencia.
CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
8.1 As obras e/ou serviços terão início no prazo de até 05 dias, a contar do recebimento
da autorização de serviço.
8.2 A autorização de serviço somente poderá ser emitida após a publicação da súmula
do contrato no Diário Oficial do Estado.
8.3 O prazo para a conclusão do objeto do contrato é de 18 (dezoito) meses . a contar da
assinatura do contratoa, em conformidade com o cronograma estabelecido no TERMO DE
REFERENCIA, parte integrante deste edital.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO
9.1 A fiscalização do serviço, objeto deste contrato, ficará a cargo da Secretaria do Meio
Ambiente, conforme disposto no art.67, da Lei Federal 8.666/93.
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10.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no
art. 56, § 1°, da Lei federal n° 8.666/93, correspondente a 5% do valor contratual atualizado.
10.2 Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional quando devolvida deverá
sofrer atualização monetária, pro-rata die, pelo IGP-M, a contar da data do depósito até a da
devolução. A garantia somente será liberada após o recebimento definitivo do objeto. No caso de
saldo de multas ou descumprimento das condições contratuais, a garantia pode reverter em favor
do Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do Edital,
da proposta e deste instrumento, será recebido:
11.1.1 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 15 dias; e
11.1.2 definitivamente, pela comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria
de até 90 (noventa) dias, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
11.1.2 exceções aos subitens 11.1.1 e 11.1.2, serão permitidas mediante justificativa
assinada pela comissão de acompanhamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
12.1. Dos Direitos:
12.1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e
12.1.2. da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo
convencionados;
12.2. Das Obrigações:
12.2.1. da CONTRATANTE:
12.2.1.1 efetuar o pagamento ajustado; e
12.2.1.2 dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.
12.2.1.3 fiscalizar a execução deste contrato conforme disposto no art.67, da Lei Federal
8.666/93; e
12.2.2. da CONTRATADA:
12.2.2.1 prestar os serviços na forma ajustada;
12.2.2.2 atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes da execução do presente contrato;
12.2.2.2.1 A inadimplência do contrato com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive
perante o registro de imóveis:
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12.2.2.3 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

12.2.2.5 Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais, bem como certidões negativas expedidas por Delegacia Regional do Trabalho - DRT;
12.2.2.6 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da
execução do contrato;
12.2.2.7 Responsabilizar-se pela participação efetiva do(s) profissional(ais) indicado(s)
no subitem 8.11. do Edital, durante toda a execução dos serviços do objeto deste contrato; e
12.2.2.8 Submeter à apreciação da contratante a substituição do(s) profissional(ais) indicado(s),
referido no subitem 8.11;
12.2.2.9 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do contrato;
12.2.2.10 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluído ou reduzido essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
12.2.2.11 Atender integralmente o Anexo III – Termo de Referência

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
13.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa, previstos no art. 77 da Lei federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1 Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79, Lei federal n° 8.666/93.
14.2 A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação,
até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do
contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
15.1 - A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades:
15.1.1 Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido;
15.1.2 Multas sobre o valor total atualizado do contrato:
15.1.2.1- de 10 % pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação
pertinente;
15.1.2.2- de 10 % nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em
desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado; e
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12.2.2.4 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato;

15.1.2.3- de 0,5% por dia de atraso sobre a parcela entregue fora do prazo, até o limite
de 20(vinte) dias, após o qual poderá haver rescisão contratual;
15.1.2.4- As multas deverão ser recolhidas, por guia de arrecadação, código ............,
conforme disposto no Decreto nº 46.566/2009, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação
do CONTRATADO, podendo a CONTRATANTE descontá-la na sua totalidade, da fatura ou do
saldo remanescente relativo à avença;
15.1.3- No caso de infringência aos regramentos deste contrato, uma vez não sendo
considerada satisfatória a justificativa apresentada pela contratada, ser-lhes-á aplicada a suspensão
temporária em relação à sua participação em licitação, bem como o impedimento de contratar
com a Administração Publica Estadual, tudo em consonância com as situações e os prazos abaixo
indicados, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993:
15.2. A suspensão temporária ensejará a rescisão imediata do contrato pelo Ordenador de
Despesa.
15.3 - A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública
Estadual será aplicada pelo Secretário de Estado ao qual a Entidade estiver vinculada, nos termos
dos artigos da lei estadual que regula material.
15.3.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10(dez) dias a contar da abertura de vista;
15.4 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
15.5 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções, e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;
15.6 – Das penalidades de que trata esta cláusula cabe recurso ou pedido de
representação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, bem como pedido de reconsideração no prazo de
10 (dez) dias úteis , conforme o caso.
15.7- A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do
valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EFICÁCIA
16.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no
Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 Fica eleito o Foro de São Luis para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.
17.2
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em
duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
São Luis MA,......... de ............................. de 2021.
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas
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