
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC 
Processo Administrativo n° 013690-05.00/15-5 

 
 

 

 Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro 
Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 90119-900 - RS – Brasil -Fone (51) 3288-1176 

 
 

APROVADO O TEOR JURÍDICO     
ASJUR/CELIC 

 
    Em ____/____/____ Rubrica _____ 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  Nº 036/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013690-05.00/15-5 

  
O Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Subsecretaria da Administração Central de Licitações- 
CELIC  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 de 
dezembro de 2006, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999 e 
Decreto Estadual nº 42.250, de 19 de maio de 2003. 
 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS  
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 16 de outubro de 2017. 
HORÁRIO: 10h 
LOCAL: Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar, nas dependências do Centro Administrativo 
Fernando Ferrari-CAFF, em Porto Alegre/RS. 
 

1 - DO OBJETO 
1.1 Serviços de consultoria para realização dos serviços de geoprocessamento como subsídio à elaboração 
do Plano de Manejo da APA do Banhado Grande, conforme o Termo de Referência constante no Anexo 
III, que faz parte deste Edital. 

2 - EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA 
2.1. O Edital e o Termo de Referência poderão ser solicitados no protocolo da Secretaria de 
Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos - SMARH, na Av. Borges de Medeiros nº 1501 - 
1º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto Alegre/RS, 
CEP 90119-900, horário comercial, de segunda a sexta-feira em dias úteis ou no site www.celic.rs.gov.br. 

        3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderá participar desta Tomada de Preços exclusivamente microempresas e empresas de pequeno 
porte devidamente cadastradas 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. 
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) com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; 
d.1) submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 
e) que se encontre inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual – CFIL/RS; 
f) que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, na esfera 
Federal, Estadual ou Municipal. 
g) cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar (cônjuge, companheiro(a) 
ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive) de 
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agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no Órgão ou Entidade da Administração Pública 
Estadual em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de: contrato de serviço 
terceirizado; contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; ou convênios e os instrumentos 
equivalentes, conforme Decreto estadual 48.705, de 16 de dezembro de 2011. 
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.   
3.5. É vedada a participação sob forma de consórcio; 
3.6. É vedada a subcontratação; 
3.7. 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 – DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EM PRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos de habilitação, 
mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal, sob pena de desclassificação. 
4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrições quanto à 
regularidade fiscal tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração de vencedor da 
licitação, para apresentar à CELIC as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 4.3. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 
aplicação da multa de 2% sobre o valor total do contrato, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.  
4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte ou 
microempresas, será realizado sorteio.  
4.5. Na hipótese de não adjudicação de empresa de pequeno porte ou microempresa, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

5 - ENTREGA DOS ENVELOPES 
5.1. 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 no seguinte endereço: Protocolo da 
Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos - SMARH, na Av. Borges de 
Medeiros nº 1501 - andar Térreo, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, 
em Porto Alegre/RS, horário comercial, de segunda a sexta-feira, “até 24 horas antes da data de 
abertura” , ou no 2º andar, na sala de abertura da CELIC - no dia da abertura da licitação. 
 

6 - IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
6.1. A impugnação ao Edital deverá ser entregue no Protocolo da Secretaria de Modernização 
Administrativa e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul - SMARH - Av. Borges de 
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Medeiros, 1501 - Térreo nas dependências CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari em Porto 
Alegre / RS-CEP: 90119900 - horário comercial, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.  
6.2. Qualquer cidadão 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 do direito de impugnação os termos do Edital, o potencial licitante que não se manifestar até 
02 (dois) dias úteis 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. Para fins de atendimento ao art. 41, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, considera-se potencial 
interessado na licitação aquele que:  
6.4.1. Obtiver o Edital diretamente no protocolo da Secretaria de Modernização Administrativa e dos 
Recursos Humanos – SMARH; 
6.4.2. Estiverem cadastrados no Cadastro de Fornecedores do Estado na família objeto da licitação; 
6.4.3. No seu Estatuto Social tenha como objeto social atividade compatível ao objeto da licitação.  
6.5. O cidadão ou o potencial licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões 
fundamentadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, que responderá após a mesma ser 
submetida à apreciação do Departamento de Compras da CELIC. 
6.6. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o potencial licitante de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos termos dos § 2º e § 3º, do art. 41 da 
Lei nº 8.666/93.  
6.7. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

7 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
7.1. Quaisquer informações complementares e esclarecimentos relativos ao Edital ou ao processo 
licitatório, deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação até 5 (cinco) dias úteis 
anteriores à data fixada para entrega dos Envelopes, devendo ser tais pedidos protocolados e entregues no 
endereço e horário supramencionados no item 6.1. 
 

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 Rio Grande do Sul - Central de Licitações - CELIC 
Tomada de Preços n°             /CELIC/2017 
Expediente n°  
Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação 
Razão Social e CNPJ da Licitante 
 
Envelope nº 02, contendo os documentos relativos à Proposta Técnica: 
Estado do Rio Grande do Sul - Central de Licitações - CELIC 
Tomada de Preços n°             /CELIC/2017 
Expediente n°  
Envelope n° 02 - Proposta Técnica 
Razão Social e CNPJ da Licitante 
 
Envelope nº 03, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 
Estado do Rio Grande do Sul - Central de Licitações - CELIC 
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Tomada de Preços n°            /CELICC/2017 
Expediente n°  
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 CELIC, deverão ser entregues e conferidos 
impreterivelmente, até 24 horas antes da abertura do certame. Somente será realizada a autenticação dos 
documentos, mediante a apresentação dos originais. 
8.5. 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 (IN 
CELIC 002/2003, art. 9º, §3º). 
 
 HABILITAÇÃO- Envelope nº 01  
 
8.9. O Envelope nº 01 deverá conter obrigatoriamente os seguintes documentos: 
8.9.1. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de origem, domicílio ou 
sede do licitante. O visto do CREA/RS, para empresas não domiciliadas no Estado, será exigido pela 
ocasião da assinatura do contrato; 
8.9.2. Experiência na elaboração de trabalhos de natureza similar ao objeto da licitação. A experiência da 
proponente será comprovada mediante apresentação de atestados emitidos em favor da proponente, 
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; 
8.9.3. Prova da empresa possuir no quadro funcional profissional de nível superior detentor de atestado(s) 
de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica operacional 
equivalente ou superior ao objeto desta licitação, devidamente atestado pelo CREA, da seguinte forma: 
a) apresentação do contrato social em se tratando de sócio da empresa, e mediante cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de 
acordo com a legislação civil comum; no caso de empregado, para comprovação da empresa possuir, no 
quadro permanente, profissional de nível superior; 
b) apresentação de comprovação de aptidão para prestação de serviço pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado no CREA, e cópia(s) autenticada(s) das respectivas ART(s) ou certidão(ões) de 
Acervo Técnico (CAT), para comprovação de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica. 
8.9.4. Declaração do licitante de que visitou o local designado, com pleno conhecimento da área, para a 
realização dos serviços, objeto do presente certame; 
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8.9.5. Declaração do licitante de que disporá para a execução do contrato de instalações, pessoal 
qualificado e aparelhamento técnico adequado e disponível para cumprir o objeto da licitação 
8.9.6. Certificado de Fornecedor do Estado emitido na família 003 e seu Anexo, com prazo de validade 
vigente, para os vencimentos dos documentos na data designada para a entrega dos envelopes da 
licitação; 
8.9.7. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 
atendimento ao Decreto Federal nº 4.358 / 2002, conforme Anexo III. 
 
PROPOSTA TÉCNICA - Envelope nº 02 
 
8.10. O Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos: 
A Proposta Técnica deverá ser apresentada de acordo com o seguinte roteiro básico e da seguinte forma: 
1- Índice: devendo incluir, no mínimo, a paginação de cada capítulo; 
2- Apresentação: com informações relativas ao objeto da proposta, nº do Edital e nome da Proponente; 
3- Considerações Prévias: com informações e considerações sobre as características da Proponente. Na 
caracterização da Proponente, deverá ser evitada a inclusão de informações sobre atividades, projetos, 
estudos que não tenham vinculação com o objeto da presente Licitação; 
4- Coordenação dos trabalhos: a Proponente deverá indicar um profissional com a função específica de 
Responsável Técnico. Para tanto, este profissional deverá atender aos seguintes requisitos:  
4.1- Pertencer ao quadro efetivo ou ter vínculo formal com a empresa;  
4.2- Fazer-se presente, quando solicitado, em reuniões junto às equipes responsáveis pela elaboração do 
Plano de Manejo, em reuniões do Conselho Deliberativo da APA e da Câmara Temática do Plano de 
Manejo;  
5- Experiência da empresa: a Proponente deverá apresentar atestados específicos comprobatórios da 
experiência da empresa ou do Responsável Técnico em projetos da mesma natureza do licitado, 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com visto (registro) do Conselho Profissional 
ao qual a Empresa ou o Responsável Técnico estiverem ligados, ou certidão do mesmo;  
6- Experiência da Equipe: a Equipe Técnica deverá ter a sua composição discriminada, sendo que a 
mesma deverá ser composta de, no mínimo, dois profissionais, conforme itens 8.1.3 e 9 do Termo de 
Referência – Anexo III. Deverão ser apresentados atestados específicos comprobatórios da experiência da 
equipe em estudos da mesma natureza do licitado, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com visto (registro) do Conselho Profissional respectivo ou certidão do mesmo; 
7- A comprovação do vínculo dos profissionais com a Empresa se dará através de um dos itens abaixo: 
- Cópia de Contrato de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado, para o caso de empregado; 
- Cópia de Contrato Social da Empresa para o caso de sócio; 
- Instrumento específico de vinculação profissional (contrato) identificando objeto, carga horária e prazo 
compatível com a sua participação no serviço ora licitado (este documento deverá estar devidamente 
assinado pelas partes, com firmas reconhecidas em cartório); 
8- Plano de Trabalho: O Plano de trabalho deve demonstrar efetivamente como a Proponente pretende 
elaborar os serviços, em consonância com o Termo de Referência, devendo contemplar com clareza os 
seguintes aspectos, entre outros, que o mesmo julgar conveniente: 
- Contextualização; 
- Metodologia/ Tecnologia; 
- Cronograma; 
- Logística para a elaboração dos serviços (instalações, equipamentos e outros); 
- Outros, a critério do Proponente. 
A Proposta Técnica deverá conter também: 
- Declaração assinada pelos integrantes da equipe, comprometendo-se a participar na elaboração do 
objeto da licitação;  
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- Declaração de pleno conhecimento da área de abrangência e das condições em que os trabalhos irão se 
desenvolver, bem como de sua aceitação, assinada pelo responsável da Proponente. 
 
PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope nº 03 
 
8.11. O Envelope nº 03 deverá conter a proposta de preços apresentada em 1 (uma) via, com os seguintes 
documentos: 
8.11.1. A proposta de Preço deverá conter a designação da proponente e demais características 
indispensáveis a uma perfeita individualização, ser apresentada em 01 (uma) via, 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. 
8.11.2 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. 
8.11.3 A proposta de Preço será apresentada em capítulos, na disposição seguinte: 
-    Resumo da Proposta de Preço 
-    Declaração de Validade da Proposta 
-    Declaração de Suficiência do Preço 
-    Cronograma Físico-financeiro 
 
8.11.4 A Proposta de Preço conterá: 
8.11.5 Resumo da Proposta de Preço – composto por orçamento discriminado dos serviços, expresso em 
moeda corrente nacional, contemplando o PREÇO GLOBAL. 
8.11.6 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. 
8.11.7 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. 
8.11.8 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. 
8.11.9 Para efetiva contratação, o adjudicatário deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas 
no art. 56, § 1º da Lei federal 8.666/93, conforme disposto no Anexo I - Termo de Contrato, Cláusula 
Décima Primeira. 
8.12. PONTUAÇÃO PARA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.12.1. Proposta de Preços 
8.17.2. Para a definição da nota da proposta de preço (NPP), será concedida a pontuação máxima (40 
pontos) para a proposta de preço de menor valor. As notas das demais propostas de preço serão calculadas 
de forma inversamente proporcional à proposta de menor valor, considerando-se até a segunda casa 
decimal, conforme apresentado a seguir: 
Nota da proposta de preço (NPP) = Pontuação máxima (40 pontos) X proposta de menor valor 
                                                                       Preço da proposta 
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9 - SESSÃO PÚBLICA 
9.1. 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; 
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. 
9.2. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão de 
Licitação; 
9.3. 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. 
 

 10 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
 
10.1. Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global superior 
a R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais). 
 

11 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
11.1. As propostas apresentadas deverão obedecer ao procedimento estabelecido no parágrafo segundo do 
artigo 46, em especial ao disposto na Lei Federal no. 8.666/93 com suas alterações. Considerando a 
especificidade e complexidade das atividades listadas no presente Termo de Referência, a avaliação das 
Propostas será do tipo Técnica e Preço (avaliação combinada com pesos de 0,60 para técnica e 0,40 para 
o preço). 
11.2. A nota da proposta técnica (NPT) consistirá na pontuação final obtida (da pontuação final máxima) 
multiplicada por 0,60 (peso de 60%). Serão desclassificadas tecnicamente as Propostas que não 
obtiverem, no mínimo, 70% da pontuação final máxima da proposta técnica (NPT = 42). Para a definição 
da nota da proposta de preço (NPP), será concedida a pontuação máxima (40 pontos) para a proposta de 
preço de menor valor. As notas das demais propostas de preço serão calculadas de forma inversamente 
proporcional à proposta de menor valor, considerando-se até a segunda casa decimal, conforme 
apresentado a seguir: 
 
Nota da proposta de preço (NPP) =   Pontuação máxima (40 pontos) X proposta de menor valor 
                                                                                                      Preço da proposta 
 
 
11.2.1. A nota final das Propostas (NF) é composta pela soma da nota da proposta técnica e da nota da 
proposta de preço, considerando-se até a segunda casa decimal, conforme segue: 
Nota Final (NF) = Nota da Proposta Técnica (NPT) + Nota da Proposta de Preço (NPP) 
A nota final máxima possível de ser obtida corresponde a 100 pontos. Em caso de empate, será 
considerada vencedora a proposta que apresentar maior NPT.  
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11.3. As Propostas recebidas serão submetidas à aferição dos itens pontuáveis relativos à Capacidade 
Técnica, conforme critérios e quadros de pontuação especificados neste item. Para fins de avaliação, serão 
consideradas exclusivamente as informações claramente especificadas na proposta técnica apresentada. 
Não havendo clareza nas especificações das informações, estas não serão consideradas. 
11.4. A pontuação terá como base os seguintes critérios: 
a) Experiência da Licitante;  
b) Qualificação e Experiência da Equipe; 
c) Adequação da Proposta Técnica aos objetivos fixados no Termo de Referência. A proposta que obtiver 
pontuação zero em pelo menos um dos três fatores será desclassificada. Os aspectos a serem objeto de 
avaliação serão pontuados conforme os critérios definidos na matriz de pontuação a seguir: 
Matriz de pontuação para avaliação da 
Proposta Técnica – Critérios 

Pontuação Máxima 

Experiência da Licitante 20 
Qualificação e Experiência da Equipe 35 
Adequação da Proposta Técnica aos objetivos 
fixados no Termo de Referência 

45 

Pontuação Final Máxima 100 
 
11.5. Experiência da Licitante (Pontuação máxima: 20 pontos) 
A pontuação da licitante quanto à sua experiência será a soma dos pontos obtidos nos fatores abaixo 
relacionados: 
a) Experiência na elaboração de trabalhos de natureza similar ao objeto da licitação (geoprocessamento 
aplicado ao planejamento e conservação ambiental). 

 
 
 
 
 

11.5.1. A experiência da proponente será comprovada mediante apresentação de atestados emitidos em 
favor da proponente, 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. 
11.6. Qualificação e Experiência da Equipe (Pontuação máxima: 35 pontos): 
11.6.1. A formação da equipe será comprovada por meio da apresentação de cópia autenticada de 
diploma/certificado reconhecido pelo Ministério da Educação. A experiência profissional da equipe será 
comprovada por meio da apresentação de currículo documentado, devidamente assinado pelo profissional 
contendo declaração de que concorda com sua indicação pela proponente para compor a equipe do 
projeto, data e assinatura. O contratante se reserva o direito de solicitar a qualquer momento informações 
complementares referentes aos currículos. 
11.6.2. Serão pontuados profissionais indicados pela licitada, com as seguintes qualificações: 
11.6.2.1. Coordenador: profissional com formação acadêmica na área de Geografia (bacharelado) ou área 
correlata, preferencialmente com pós-graduação em temas afins. Deve possuir pleno domínio de técnicas 
e ferramentas de geotecnologia incluindo: Sistema de Informações Geográficas (SIG), Sensoriamento 
Remoto (SR), Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados 
(SGBD). Experiência comprovada de utilização dos seguintes softwares: ArcGIS, ETGeoWizards, 
Xtools, ERDAS, GPS Track Maker, Quantum GIS, Google Earth, Corel Draw e Photoshop. 
Técnico: profissional com formação acadêmica na área de Geografia (bacharelado) ou área correlata, 
preferencialmente com pós-graduação em temas afins. Deve possuir pleno domínio de técnicas e 

Indicadores – pontuação excludente Pontos 
Um trabalho realizado 5 
Dois a quatro trabalhos realizados 10 
Cinco ou mais trabalhos realizados 20 
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ferramentas de geotecnologia incluindo: Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Sistemas 
Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD). Experiência comprovada de utilização dos seguintes 
softwares: ArcGIS e Xtools.  
11.6.2.2. Coordenador da equipe 
a) Formação acadêmica 
Indicadores – pontuação excludente Pontos 
Formação em nível de mestrado em área afim 2 
Formação em nível de doutorado em área 
afim 

5 

 
b) Experiência geral: elaboração e coordenação de trabalhos de natureza e complexidade similares ao 
objeto da licitação 
Indicadores – pontuação excludente Pontos 
Um trabalho realizado 3 
Dois a três trabalhos realizados 8 
Quatro ou mais trabalhos realizados 15 
11.6.2.3. Técnico 
a) Formação acadêmica 
Indicadores – pontuação excludente Pontos 
Formação em nível de mestrado em área afim 2 
Formação em nível de doutorado em área 
afim 

5 

 
b) Experiência geral: elaboração de trabalhos de natureza e complexidade similares ao objeto da licitação 
Indicadores – pontuação excludente Pontos 
Um trabalho realizado 3 
Dois a três trabalhos realizados 5 
Quatro ou mais trabalhos realizados 10 
 
11.7. Adequação da Proposta Técnica aos objetivos fixados no Termo de Referência (Pontuação máxima: 
45 pontos) 
11.7.1. Para a avaliação deste item, deverá ser elaborado um Plano de Trabalho, o qual deve descrever 
como serão executados os serviços, a fim de cumprir o objeto do presente Termo de Referência. O Plano 
de Trabalho deve 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 obtenção dos produtos; 
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. 
Indicador Pontos 
Clareza e objetividade da proposta: capacidade da licitante em apresentar de 
forma clara e organizada as informações solicitadas 

10 

Plano de Trabalho: capacidade da licitante em demonstrar como serão obtidos os 
produtos previstos no Termo de Referência, com a identificação dos métodos a 
serem utilizados 

35 

 
 
11.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, entre as 
propostas empatadas, em ato público para o qual todas as Licitantes serão convocadas. 
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12 - RECURSOS 

12.1. O recurso deverá ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da Secretaria de Modernização 
Administrativa e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul - SMARH - Av. Borges de 
Medeiros, 1501 - Térreo, nas dependências do CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto 
Alegre/RS - CEP 90119-900, horário comercial, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
12.2. Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão Permanente 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. 
 12.3. 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. 
12.4. 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. 
12.5. 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. 
12.6. Interposto o recurso, as demais licitantes serão comunicadas para, querendo, impugná-lo no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação. 
12.7. Findo o prazo para impugnação, a Comissão terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para reconsiderar a 
decisão recorrida ou, caso mantenha, encaminhar os autos a autoridade superior para que, em igual prazo, 
decida sobre o recurso.  
12.8. Os autos do procedimento licitatório permanecerão com vista às licitantes interessadas na Sala da 
Comissão Permanente de Licitações, no endereço e horário citado no item 4 deste Edital.   
 
 

13 - PENALIDADES 
13.1. 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. 
13.2. A declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública Estadual será aplicada pelo 
Sr. Secretário de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, nos termos do artigo 10 do 
Decreto Estadual nº. 42.250, de 19 de maio de 2003, considerando as condições estabelecidas no seu art. 
8º, § 2º, incisos I e II. 
 13.3. 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; 
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c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
13.4. A multa prevista no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, será aplicada conforme disposto na Cláusula 
Décima Sexta, da Minuta do Contrato, constante no Anexo I deste Edital. 
 

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. 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. 
14.2. As cláusulas da minuta do termo de contrato são parte integrante do Edital de licitação. 
14.3. 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. 
14.4. As empresas inabilitadas deverão retirar suas propostas em até 05(cinco) dias úteis após a 
homologação da licitação, caso não o façam, serão incineradas. 
14.5. No prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da convocação, o licitante vencedor 
deverá contratar com o objeto licitado. 
14.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, para dirimir questões relativas ao presente Edital, 
com exclusão de qualquer outro. 
14.7. Fazem parte deste edital: 
Anexo I - Termo do Contrato; 
Anexo II -  Registro Cadastral; 
Anexo III- Termo de Referência; 
Anexo IV – Declaração de que Não Emprega Menor. 
 
Porto Alegre,         de            de 2017. 
 
 
 
 
 

Autoridade Competente 
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ANEXO I 
TERMO DE CONTRATO 

 
Contrato celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, 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, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual 
nº 11.389, de 25 de novembro de 1999, Decreto Estadual nº 42.250, de 19 de maio de 2003 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 Execução de ............................, 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:  
Unidade Orçamentária: 05.01 
Atividade/Projeto: 6607 
Natureza da Despesa – NAD: 3.3.90.30 

                       3.3.90.35 
                       3.3.90.39 
                       4.4.90.52 

Recurso: 1891 
 
Empenho nº  
Data:  
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CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
5.1 Os preços do presente contrato serão reajustados anualmente pela variação do índice FGV, coluna n.° 
......, conforme divulgado pela revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, pela seguinte 
fórmula: 
 
  R = V . Ii - Io 
        Io 
Onde: 
R: é o valor de reajustamento; 
V:  é o valor contratual da parcela serviço a ser reajustado; 
Io:  é o índice de preços verificado no mês da proposta que deu origem ao contrato; 
Ii:  é o índice de preços verificado no mês da execução da parcela do serviço. 
5.2 A delimitação do prazo para o reajuste anual previsto no caput inicia-se a contar da data de 
apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir e somente se implementa após 
transcorrido o prazo de doze meses daquela data, não possuindo direito ao reajustamento os contratos 
cujo período que mediar entre a data da apresentação da proposta( ou do orçamento a que esta se referir) 
e o seu termo final não alcançarem o prazo lá estipulado (doze meses). 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
6.1 Os pagamentos serão efetuados por produto, de acordo com o cronograma físico-financeiro acordado 
com a proponente, nos termos do item 10 do 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; 
6.2 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. 
6.3 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. 
6.4  Poderá haver a retenção de todos os tributos e contribuições nos quais o Contratante seja responsável 
tributário. 
6.5 Na fase da liquidação da despesa deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS, para fins de 
comprovação do cumprimento da redação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 55, 
inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
7.1 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 OITAVA - DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 
8.1 As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem cronológica para 
cada fonte de recurso, terão um desconto equivalente à de 0,033% por dia de antecipação sobre o valor do 
pagamento.  
 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS  
9.1 As obras e/ou serviços terão início no prazo de até 5 dias, a contar do recebimento da autorização de 
serviço. 
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9.2  A autorização de serviço somente poderá ser emitida após a publicação da súmula do contrato no 
Diário Oficial do Estado. 
9.3 O prazo para a conclusão do objeto do contrato é de até 18 meses (dezoito meses), a contar 6º dia do 
recebimento da autorização de serviço. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
10.1 A fiscalização do serviço, objeto deste contrato, ficará a cargo da Secretaria do Ambiente e 
desenvolvimento Sustentável - SEMA, conforme disposto no art.67, da Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1 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. 
11.2 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 SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
12.1 O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do Edital, da proposta e 
deste instrumento, será recebido: 
12.1.1 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em 15 dias; e 
12.1.2 definitivamente, pela comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria do serviço, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
12.1.2 exceções aos subitens 12.1.1 e 12.1.2, serão permitidas mediante justificativa assinada pela 
comissão de acompanhamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGA ÇÕES 
     13.1. Dos Direitos: 
13.1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e 
13.1.2. da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados;  
13.2. Das Obrigações: 
13.2.1. da CONTRATANTE: 
13.2.1.1 efetuar o pagamento ajustado; e 
13.2.1.2 dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 
13.2.1.3 fiscalizar a execução deste contrato conforme disposto no art.67, da Lei Federal 8.666/93; e 
13.2.2. da CONTRATADA: 
13.2.2.1 prestar os serviços na forma ajustada; 
13.2.2.2 atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 
do presente contrato; 
13.2.2.2.1 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:    
13.2.2.3 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; 
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13.2.2.4 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; 
13.2.2.5 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; 
13.2.2.6 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados; 
13.2.2.7 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do contrato;  
13.2.2.8 Responsabilizar-se pela participação efetiva do(s) profissional(ais) indicado(s) no subitem8.9.3  
do Edital, durante toda a execução das obras e/ou serviços do objeto deste contrato; e 
13.2.2.9 Submeter à apreciação da contratante a substituição do(s) profissional(ais) indicado(s), referido 
no subitem 8.11; 
13.2.2.10 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;  
13.2.2.11 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; 
13.2.2.12. Atender integralmente o Anexo III – Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
   14.1 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 QUINTA - DA RESCISÃO 
15.1 Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79, Lei federal n° 8.666/93. 
15.2 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 SEXTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTA S 
16.1 - 16.1- A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 
 
16.1.1 Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 
16.1.2 Multas sobre o valor total atualizado do contrato: 
 16.1.2.1- de 10 % pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 
16.1.2.2- 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 
16.1.2.3- 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; 
 16.1.2.4- 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; 
16.1.3- 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 
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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:  
16.1.3.1- dois anos, para as situações dos incisos II e III do artigo 1º do Decreto Estadual nº. 42.250, de 
19 de maio de 2003; 
16.1.3.2. seis meses, para situações dos incisos II, III e IV do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42.250, de 
19 de maio de 2003; 
16.1.3.3. quatro meses, para situações dos incisos I do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42,250, de 19 de 
maio de 2003; 
16.1.3.4. três meses, para as situações dos incisos V e VI do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42.250, de 
19 de maio de 2003. 
16.2. A suspensão temporária ensejará a rescisão imediata do contrato pelo Ordenador de Despesa. 
16.3 - 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 do artigo 10 do Decreto 
Estadual nº. 42.250, de 19 de maio de 2003, considerando as condições estabelecidas no § 2º, incisos I e 
II do seu artigo 8º. 
 16.3.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 
10(dez) dias a contar da abertura de vista; 
 16.4 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato; 
16.5 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; 
16.6 – 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.  
16.7- 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 SÉTIMA - DA EFICÁCIA 
17.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do 
Estado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 
18.2 E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas vias, de igual 
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 
 Porto Alegre,......... de ........................2017. 
 
 
CONTRATANTE                          CONTRATADA 
 
 
Testemunhas. 
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ANEXO II - REGISTRO CADASTRAL 
 
Para o cadastramento e obtenção do Certificado de Fornecedor do Estado, a empresa interessada deverá 
apresentar junto à Divisão de Cadastro, da Central de Licitações – CELIC / RS, os seguintes documentos: 
 
1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 
 
a) Cédula de identidade; 
b) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 
c) Estatuto Social em vigor devidamente registrado, ata da Assembléia Geral Extraordinária referente ao 
atual Capital Social, registrado e atualizado em Assembléia Geral Ordinária referente à atual 
administração, devidamente publicados, para sociedades por ações; 
d) Contrato Social ou Consolidação do Contrato Social em vigor e posteriores alterações contratuais, 
devidamente registrados na Junta Comercial, para a sociedade por cotas de responsabilidade limitada; 
e) Prova de inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
f) 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 exigir; 
g) Cópia do enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP autenticada 
pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais, antes da data de apresentação. 
 
2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 
b) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver relativo ao domicílio ou sede 
da licitante, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa 
de Débito relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitidas pela Secretaria da Receita 
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);  
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, bem como com a Secretaria da 
Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, independente da localização da sede ou filial do licitante;  
 e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante; 
f) Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS-, mediante apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal, emitido na 
jurisdição fiscal da sede do requerente; 
g) Regularidade perante Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, mediante apresentação na 
Certidão de Débito relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 
h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 
 
3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 
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a) Comprovação de aptidão, através de atestado ou Certidão de Capacidade técnica para desempenho de 
atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos; 
b) Relação de profissionais de nível superior, acompanhada de currículo (assinado) e acervo técnico 
profissional, dos responsáveis técnicos, na sua especialidade, conforme o caso. 
c) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de origem, domicílio ou sede do 
licitante. O visto do CREA-RS, para empresas não domiciliadas no Estado, será exigido pela ocasião da 
assinatura do contrato. 
d) Prova de a empresa possuir no quadro funcional permanente, na data prevista para a entrega da 
proposta, profissional(ais) de nível superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por 
execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao 
objeto desta licitação, devidamente atestado pelo CREA, da seguinte forma: 
d.1) A prova de a empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior, será feita, em se 
tratando de sócio ou diretor da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social ou estatuto 
social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício, e no caso de empregado, mediante 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de prestação de serviços, 
celebrado de acordo com a legislação civil comum;  
d.2) A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica será feita mediante apresentação 
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 
CREA, através de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), comprovando ter executado serviços 
compatíveis com o porte da obra ou serviço.  
e) Declaração do proponente, firmada também pelo seu responsável técnico legalmente habilitado, de que 
aceita como válida a situação em que se encontra aquele local para a realização das obras 
f) Com relação ao profissional da alínea "d" deverá ser este o responsável técnico em todas as fases do 
procedimento licitatório e da execução contratual. 
g) Não terão validade atestados fornecidos por empresas filiais de mesma matriz e/ou empresas de um 
mesmo grupo. 
 
4. Documentos Relativos à Qualificação Econômica – Financeira: 
a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentação de plano especial 
(microempresas e empresas de pequeno porte), insolvência e concordatas deferidas antes da vigência da 
Lei federal nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão 
não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da documentação 
da habilitação e da proposta; 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, do último exercício 
social,  já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhado do Anexo II do Decreto 
nº 36.601/1996 (Analise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante), os quais podem ser 
substituídos pelo Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes emitido pela Contadoria e 
Auditoria-Geral do Estado – CAGE, disponível no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br; 
c) Para contratação de obras e serviços de engenharia deverá também ser apresentado o Anexo III do 
Decreto nº 36.601/1996 – Relação de Contratos a Executar pelo Licitante. 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

A Lei Federal no 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC define unidade de conservação como “o espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”, estabelecendo critérios e normas 

para a criação e implantação das mesmas. Em seu artigo 27, o SNUC determina que as Unidades de 

Conservação devem dispor de um Plano de Manejo, definindo-o em seu Art. 2º como: “documento 

técnico mediante o qual, com fundamentos nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se 

estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 

naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”. 

O artigo 7º da referida Lei divide as Unidades de Conservação em dois grupos com 

características específicas: Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, e Unidades de Uso Sustentável, cujo 

objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. Neste grupo incluem-se as Áreas de Proteção Ambiental, destinadas a conservar as 

condições ecológicas locais e assegurar o bem-estar das populações humanas. A categoria foi 

incorporada ao SNUC, definindo-a, em seu artigo 15, como “uma área em geral extensa, com certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos 

recursos naturais”.’ 

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Banhado Grande foi criada pelo Decreto Estadual Nº 

38.971, de 23 de outubro de 1998, com o objetivo de proteger as nascentes do rio Gravataí. A 

implantação dessa UC é importante para garantir a conservação da biodiversidade, dos recursos 

hídricos, do conjunto paisagístico e da cultura regional. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

O estabelecimento de Unidades de Conservação é uma das principais estratégias para garantir a 

conservação de ambientes naturais em todo o mundo. No entanto, para que as mesmas possam atingir 

seus objetivos de criação, é essencial que exista um Plano de Manejo que dê as diretrizes para a gestão 

das áreas de acordo com seus objetivos. Desse modo, a elaboração e execução do Plano de Manejo é 

condição fundamental para a efetiva implantação da APA do Banhado Grande. 
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3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

O presente Termo de Referência estabelece as bases para contratação de consultoria (pessoa 

jurídica) para realização dos serviços de geoprocessamento como subsídio à elaboração do Plano de 

Manejo da APA do Banhado Grande. 

 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem realizados estão inseridos no âmbito do Convênio SEMA/DEFAP – FZB n° 

65/2014, referente à elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Banhado 

Grande. 

A área de interesse da presente consultoria é representada pelos limites da APA e suas áreas 

adjacentes, abrangendo parte dos municípios de Glorinha, Santo Antônio da Patrulha, Viamão e 

Gravataí, na porção leste do Rio Grande do Sul (figura 1). Possui uma área aproximada de 137 mil 

hectares, sendo cerca de 36% no município de Viamão, 33 % em Santo Antônio da Patrulha, 24 % em 

Glorinha e 7% em Gravataí. Os limites geográficos extremos da APA são os seguintes: Norte: 

29°45'58"S / 50°47'14"O, em Glorinha; Leste: 29°48' 43"S / 50°27'55"O, em Santo Antônio da Patrulha; 

Sul 30°12'11"S / 50°58'10"O e Oeste 30° 7'47"S / 51 ° 5'52"O, em Viamão.  
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Figura 1: Localização e limites da APA do Banhado Grande, abrangendo parte dos municípios de 
Gravataí, Glorinha, Santo Antônio da Patrulha e Viamão, RS (Mapa elaborado a partir de cartas 
topográficas do serviço geográfico do exército / limite da UC: GEODEFAP – SEMA). 
 

A elaboração do Plano de Manejo será conduzida por uma equipe de coordenação, constituída 

por representantes da equipe técnica da FZB, incluindo consultores contratados, da Divisão de Unidades 

de Conservação e por representantes do Conselho Deliberativo da APA.  

O Plano de Manejo deve conter as ações necessárias para que a Unidade de Conservação 

cumpra seus objetivos de criação, servindo como documento de Planejamento Estratégico.  

A equipe deverá ter disponibilidade de participação em reuniões técnicas junto às equipes 

responsáveis pela elaboração do Plano de Manejo, em reuniões do Conselho Deliberativo da APA e da 

Câmara temática de Plano de Manejo. 

Todos os produtos elaborados devem ser aprovados pela coordenação do Plano de Manejo. 

 

5. ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS E PRODUTOS A SEREM  ENTREGUES 

5.1 Atividades  

A empresa contratada deverá assessorar a equipe coordenadora do Plano de 

Manejo da APA do Banhado Grande, sendo responsável pelas seguintes atribuições 

básicas: 

• Desenvolvimento de uma IDE – Infraestrutura de Dados Espaciais; 

• Mapeamento dos planos de informações geográficas do Plano de Manejo da 

UC; 

• Expedições terrestres para obtenção de informações georreferenciadas através 

de equipamento GPS – (Sistema de Posicionamento Global);  

• Interface gráfica de mapas para publicação de atlas do Plano de Manejo; 

• Relatórios técnicos. 

 

5.2 Produtos a serem entregues  

Os produtos a serem elaborados na presente consultoria consistirão no desenvolvimento de 

atividades de geoprocessamento e sensoriamento remoto, visando o mapeamento para o Plano de 

Manejo da APA do Banhado Grande, com a supervisão dos técnicos da equipe coordenadora. 

Todos os arquivos originados pelo processo de mapeamento deverão ser entregues em formato 

digital e impressos, georreferenciados no formato ARCGIS, juntamente com relatório técnico impresso e 

digital, segundo as etapas apresentadas a seguir: 
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5.2.1 Sensoriamento Remoto  

Processamento Digital de Imagens de satélite com resolução espacial com no mínimo 5 metros 

de pixel. 

• Equalização de imagens; 

• Georreferenciamento; 

• Interpretação visual de imagens.  

 

 

5.2.2 Cartografia  

Elaboração de uma IDE (Infraestutrura de Dados Espaciais) com objetivo de padronizar 

procedimentos e políticas no desenvolvimento de informações geoespaciais vetoriais do Plano de 

Manejo da UC, contemplando no mínimo: 

• Estrutura digital de arquivos georreferenciados; 

• Estrutura digital de arquivos não georreferenciados; 

• Estrutura de metadados; 

• Sistema de projeção UTM - Sirgas 2000, fuso 22S; 

• Estrutura digital de tabelas, gráficos e imagens. 

Desenvolvimento de base cartográfica em escala 1:25.000 dos seguintes temas: 

• Hidrografia; 

• Estradas, arruamentos e acessos; 

• Localidades; 

• Delimitações da APA e áreas adjacentes; 

• Pontos de controle para reambulação do uso e cobertura do solo; 

• Planejamento de sobrevoo para expedição aérea visando a obtenção de 

fotos oblíquas de pequeno formato; 

• Organização das fotos aéreas oblíquas de pequeno formato e apresentação 

dos arquivos em formato digital, com extensão *.shp e *.kml;  

• Processamento de banco de dados georreferenciado com hiperlink das fotos 

aéreas oblíquas para apresentação das fotos quando inseridas nos mapas 

digitais dos softwares ArcGIS e Google Earth; 

• Digitalização e georreferenciamento dos dados bióticos do Plano de Manejo. 
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5.2.3 Geoprocessamento  

Mapeamento Temático da UC, em escala 1:25.000: 

• Classificação visual de uso e ocupação do solo; 

• Classificação NDVI (normalized difference vegetagion index); 

• Zoneamento da UC; 

• Corredores ecológicos; 

• Pontos relevantes em áreas adjacentes; 

• Orientação das vertentes; 

• Declividade; 

• Áreas de Preservação Permanente (APP) e instrumentos reguladores; 

• Unidades de paisagens; 

• Conflitos ambientais e vetores de pressão; 

• Ocorrência de espécies de interesse especial da fauna e flora; 

• Potencialidades ecológicas/econômicas; 

• Áreas de mineração: produção e potencial; 

• Manchas urbanas: atual e potencial de expansão; 

• Planos diretores dos quatro municípios. 

 

5.2.4 Topografia e Geodésia  

Realização de expedição a campo para levantamento “in loco” utilizando equipamento geodésico 

– no mínimo um D-GPS. Os pontos de campo deverão ser pós-processados para correção diferencial 

dos dados de GPS. Os trabalhos de campo devem ser documentados através de relatório técnico das 

seguintes expedições: 

• Expedições terrestres para reconhecimento da área de estudo; 

• Expedições terrestres para obtenção de informações georreferenciadas; 

• Expedição terrestre para obtenção de pontos de controle para reambulação 

dos mapeamentos necessários ao Plano de Manejo. 

 

5.2.5 Layout Final  dos mapas para publicação  

Todos os planos de informações gerados na elaboração do Plano de Manejo devem ser editados 

e apresentados sob a forma unificada de mapas, tabelas, gráficos e fotos. 
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O processo de design gráfico de mapas para publicação abrange: 

• Projetar os layouts dos mapas finais para publicação do Plano de Manejo; 

• Formatar e dispor nos mapas: Tipografia, Legenda, Norte, Escala, Grides, 

Selos e logotipos; 

• Desenvolver todos os mapas finais do Plano de Manejo de acordo com o 

layout desenvolvido e aprovado pela Fundação Zoobotânica do Rio Grande 

do Sul; 

• Apresentar os mapas finais para publicação do Plano de Manejo em formato 

digital sendo: *.mxd, *.jpeg e *.PDF. 

 

6. PRAZO 

O prazo para a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência é de 18 (dezoito) 

meses a partir da assinatura do contrato. 

 

7. HABILITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para a realização do serviço objeto deste Termo de Referência, a contratada deverá estar 

habilitada para tal, por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

a) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de origem, domicílio ou 

sede do licitante. O visto do CREA/RS, para empresas não domiciliadas no Estado, será exigido pela 

ocasião da assinatura do contrato; 

b) Experiência na elaboração de trabalhos de natureza similar ao objeto da licitação. A 

experiência da proponente será comprovada mediante apresentação de atestados emitidos em favor da proponente, 

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; 

c) Prova da empresa possuir no quadro funcional profissional de nível superior detentor de 

atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade 

tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, devidamente atestado pelo 

CREA, da seguinte forma: 

- apresentação do contrato social em se tratando de sócio da empresa, e mediante cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou por meio de contrato de prestação de serviços, 

celebrado de acordo com a legislação civil comum; no caso de empregado, para comprovação da 

empresa possuir, no quadro permanente, profissional de nível superior; 
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- apresentação de comprovação de aptidão para prestação de serviço pertinente e compatível 

com o objeto da licitação, através de atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA, e cópia(s) autenticada(s) das respectivas ART(s) ou 

certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), para comprovação de que o profissional é detentor de 

responsabilidade técnica. 

d) Declaração do licitante de que visitou o local designado, com pleno conhecimento da área, para a 

realização dos serviços, objeto do presente certame; 

e) Declaração do licitante de que disporá para a execução do contrato de instalações, pessoal qualificado e 

aparelhamento técnico adequado e disponível para cumprir o objeto da licitação 
f) Certificado de Fornecedor do Estado emitido na família 003 e seu Anexo, com prazo de 

validade vigente, para os vencimentos dos documentos na data designada para a entrega dos envelopes 

da licitação; 

g) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos, em atendimento ao Decreto Federal nº 4.358 / 2002, conforme Anexo III. 

 

8. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas apresentadas deverão obedecer ao procedimento estabelecido no parágrafo 

segundo do artigo 46, em especial ao disposto na Lei Federal no. 8.666/93 com suas alterações. 

Considerando a especificidade e complexidade das atividades listadas no presente Termo de 

Referência, a avaliação das Propostas será do tipo Técnica e Preço (avaliação combinada com pesos de 

0,60 para técnica e 0,40 para o preço). 

A avaliação das Propostas recebidas será realizada em quatro etapas: 

1) análise da documentação de Habilitação Jurídico-Fiscal e Econômico-Financeira para 

verificação de atendimento aos requisitos mínimos exigidos no Edital da licitação; 

2) Aferição dos itens pontuáveis das propostas técnicas, a fim de estabelecer a pontuação 

técnica final de cada uma das Propostas; 

3) Análise das propostas de preço, a fim de estabelecer a pontuação financeira de cada uma das 

Propostas; 

4) Análise combinada de técnica e preço de cada uma das Propostas, a fim de estabelecer a 

relação final de classificação das Propostas, e conhecer a Proposta vencedora. 

 

8.1 Proposta Técnica 
 A Proposta Técnica deverá ser apresentada de acordo com o seguinte roteiro básico e da 

seguinte forma: 

 1- Índice: devendo incluir, no mínimo, a paginação de cada capítulo; 
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 2- Apresentação: com informações relativas ao objeto da proposta, nº do Edital e nome da 

Proponente; 

 3- Considerações Prévias: com informações e considerações sobre as características da 

Proponente. Na caracterização da Proponente, deverá ser evitada a inclusão de informações sobre 

atividades, projetos, estudos que não tenham vinculação com o objeto da presente Licitação; 

 4- Coordenação dos trabalhos: a Proponente deverá indicar um profissional com a função 

específica de Responsável Técnico. Para tanto, este profissional deverá atender aos seguintes 

requisitos:  

 4.1- Pertencer ao quadro efetivo ou ter vínculo formal com a empresa;  

 4.2- Fazer-se presente, quando solicitado, em reuniões junto às equipes responsáveis pela 

elaboração do Plano de Manejo, em reuniões do Conselho Deliberativo da APA e da Câmara Temática 

do Plano de Manejo;  

 5- Experiência da empresa: a Proponente deverá apresentar atestados específicos 

comprobatórios da experiência da empresa ou do Responsável Técnico em projetos da mesma natureza 

do licitado, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com visto (registro) do Conselho 

Profissional ao qual a Empresa ou o Responsável Técnico estiverem ligados, ou certidão do mesmo;  

 6- Experiência da Equipe: a Equipe Técnica deverá ter a sua composição discriminada, sendo 

que a mesma deverá ser composta de, no mínimo, dois profissionais, conforme itens 8.1.3 e 9 deste 

Termo de Referência. Deverão ser apresentados atestados específicos comprobatórios da experiência 

da equipe em estudos da mesma natureza do licitado, expedidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, com visto (registro) do Conselho Profissional respectivo ou certidão do mesmo; 

 7- A comprovação do vínculo dos profissionais com a Empresa se dará através de um dos itens 

abaixo: 

 - Cópia de Contrato de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado, para o caso de 

empregado; 

 - Cópia de Contrato Social da Empresa para o caso de sócio; 

 - Instrumento específico de vinculação profissional (contrato) identificando objeto, carga horária e 

prazo compatível com a sua participação no serviço ora licitado (este documento deverá estar 

devidamente assinado pelas partes, com firmas reconhecidas em cartório); 

 8- Plano de Trabalho: O Plano de trabalho deve demonstrar efetivamente como a Proponente 

pretende elaborar os serviços, em consonância com o Termo de Referência, devendo contemplar com 

clareza os seguintes aspectos, entre outros, que o mesmo julgar conveniente: 

 - Contextualização; 

 - Metodologia/ Tecnologia; 

 - Cronograma; 

 - Logística para a elaboração dos serviços (instalações, equipamentos e outros); 

 - Outros, a critério do Proponente. 
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A Proposta Técnica deverá conter também: 

 - Declaração assinada pelos integrantes da equipe, comprometendo-se a participar na 

elaboração do objeto da licitação;  

 - Declaração de pleno conhecimento da área de abrangência e das condições em que os 

trabalhos irão se desenvolver, bem como de sua aceitação, assinada pelo responsável da Proponente. 

 
8.1.1 Avaliação da Proposta Técnica 
 A nota da proposta técnica (NPT) consistirá na pontuação final obtida (da pontuação final 

máxima) multiplicada por 0,60 (peso de 60%). Serão desclassificadas tecnicamente as Propostas que 

não obtiverem, no mínimo, 70% da pontuação final máxima da proposta técnica (NPT = 42).  

As Propostas recebidas serão submetidas à aferição dos itens pontuáveis relativos à 

Capacidade Técnica, conforme critérios e quadros de pontuação especificados neste item. Para fins de 

avaliação, serão consideradas exclusivamente as informações claramente especificadas na proposta 

técnica apresentada. Não havendo clareza nas especificações das informações, estas não serão 

consideradas. 

 A pontuação terá como base os seguintes critérios: a) Experiência da Licitante; b) Qualificação e 

Experiência da Equipe; c) Adequação da Proposta Técnica aos objetivos fixados no Termo de 

Referência. A proposta que obtiver pontuação zero em pelo menos um dos três fatores será 

desclassificada. Os aspectos a serem objeto de avaliação serão pontuados conforme os critérios 

definidos na matriz de pontuação a seguir: 

Matriz de pontuação para avaliação da 
Proposta Técnica – Critérios 

Pontuação Máxima  

Experiência da Licitante 20 

Qualificação e Experiência da Equipe 35 

Adequação da Proposta Técnica aos objetivos 
fixados no Termo de Referência 

45 

Pontuação Final Máxima 100 

 

8.1.2. Experiência da Licitante (Pontuação máxima: 20 pontos)  

A pontuação da licitante quanto à sua experiência será a soma dos pontos obtidos nos fatores 

abaixo relacionados: 

a) Experiência na elaboração de trabalhos de natureza similar ao objeto da licitação (geoprocessamento 

aplicado ao planejamento e conservação ambiental). 

 

 

Indicadores – pontuação excludente  Pontos  

Um trabalho realizado 5 
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Dois a quatro trabalhos realizados 10 

Cinco ou mais trabalhos realizados 20 

 

A experiência da proponente será comprovada mediante apresentação de atestados emitidos 

em favor da proponente, 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. 

 

8.1.3. Qualificação e Experiência da Equipe (Pontua ção máxima: 35 pontos)  

A formação da equipe será comprovada por meio da apresentação de cópia autenticada de 

diploma/certificado reconhecido pelo Ministério da Educação. A experiência profissional da equipe será 

comprovada por meio da apresentação de currículo documentado, devidamente assinado pelo 

profissional contendo declaração de que concorda com sua indicação pela proponente para compor a 

equipe do projeto, data e assinatura. O contratante se reserva o direito de solicitar a qualquer momento 

informações complementares referentes aos currículos. 

Serão pontuados profissionais indicados pela licitada, com as seguintes qualificações: 

Coordenador: profissional com formação acadêmica na área de Geografia (bacharelado) ou área 

correlata, preferencialmente com pós-graduação em temas afins. Deve possuir pleno domínio de 

técnicas e ferramentas de geotecnologia incluindo: Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

Sensoriamento Remoto (SR), Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Sistemas Gerenciadores de 

Bancos de Dados (SGBD). Experiência comprovada de utilização dos seguintes softwares: ArcGIS, 

ETGeoWizards, Xtools, ERDAS, GPS Track Maker, Quantum GIS, Google Earth, Corel Draw e 

Photoshop. 

Técnico: profissional com formação acadêmica na área de Geografia (bacharelado) ou área 

correlata, preferencialmente com pós-graduação em temas afins. Deve possuir pleno domínio de 

técnicas e ferramentas de geotecnologia incluindo: Sistema de Informações Geográficas (SIG) e 

Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD). Experiência comprovada de utilização dos 

seguintes softwares: ArcGIS e Xtools.  

 

8.1.3.1. Coordenador da equipe  

a) Formação acadêmica 

Indicadores – pontuação excludente  Pontos  
Formação em nível de mestrado em área 
afim 2 

Formação em nível de doutorado em área 5 
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afim 
 

b) Experiência geral: elaboração e coordenação de trabalhos de natureza e complexidade similares ao 

objeto da licitação 

Indicadores – pontuação excludente  Pontos  

Um trabalho realizado 3 

Dois a três trabalhos realizados 8 

Quatro ou mais trabalhos realizados 15 

 
8.1.3.2. Técnico  

a) Formação acadêmica 

Indicadores – pontuação excludente  Pontos  
Formação em nível de mestrado em área 
afim 

2 

Formação em nível de doutorado em área 
afim 

5 

 

b) Experiência geral: elaboração de trabalhos de natureza e complexidade similares ao objeto da 

licitação 

Indicadores – pontuação excludente  Pontos  

Um trabalho realizado 3 

Dois a três trabalhos realizados 5 

Quatro ou mais trabalhos realizados 10 

 
8.1.4. Adequação da Proposta Técnica aos objetivos fixados no Termo de Referência (Pontuação 

máxima: 45 pontos)  

 Para a avaliação deste item, deverá ser elaborado um Plano de Trabalho, o qual deve descrever 

como serão executados os serviços, a fim de cumprir o objeto do presente Termo de Referência. O 

Plano de Trabalho deve 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 obtenção dos produtos; 

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. 

Indicador Pontos 
Clareza e objetividade da proposta: capacidade da licitante em apresentar de forma clara 
e organizada as informações solicitadas 

10 
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Plano de Trabalho: capacidade da licitante em demonstrar como serão obtidos os 
produtos previstos no Termo de Referência, com a identificação dos métodos a serem 
utilizados 

35 

 

8.2 Proposta de Preços 

Para a definição da nota da proposta de preço (NPP), será concedida a pontuação máxima (40 

pontos) para a proposta de preço de menor valor. As notas das demais propostas de preço serão 

calculadas de forma inversamente proporcional à proposta de menor valor, considerando-se até a 

segunda casa decimal, conforme apresentado a seguir: 

Nota da proposta de preço (NPP)  = Pontuação máxima (40 pontos) X proposta de menor valor 
                                                                       Preço da proposta 

 
8.3 Pontuação Final 

 A nota final das Propostas (NF) é composta pela soma da nota da proposta técnica e da nota da 

proposta de preço, considerando-se até a segunda casa decimal, conforme segue: 

Nota Final (NF)  =  Nota da Proposta Técnica (NPT) + Nota da Proposta de Preço (NPP) 

 A nota final máxima possível de ser obtida corresponde a 100 pontos. Em caso de empate, será 

considerada vencedora a proposta que apresentar maior NPT.  

 

9. EQUIPE NECESSÁRIA  

Coordenador: profissional com formação acadêmica na área de Geografia (bacharelado) ou área 

correlata, preferencialmente com pós-graduação em temas afins. Deve possuir pleno domínio de 

técnicas e ferramentas de geotecnologia incluindo: Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

Sensoriamento Remoto (SR), Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Sistemas Gerenciadores de 

Bancos de Dados (SGBD). Experiência comprovada de utilização dos seguintes softwares: ArcGIS, 

ETGeoWizards, Xtools, ERDAS, GPS Track Maker, Quantum GIS, Google Earth, Corel Draw e 

Photoshop. 

Técnico: profissional com formação acadêmica na área de Geografia (bacharelado) ou área 

correlata, preferencialmente com pós-graduação em temas afins. Deve possuir pleno domínio de 

técnicas e ferramentas de geotecnologia incluindo: Sistema de Informações Geográficas (SIG) e 

Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD). Experiência comprovada de utilização dos 

seguintes softwares: ArcGIS e Xtools.  

Pelo menos 1 (um) dos profissionais deverá estar disponível para jornada de trabalho de 20 

horas semanais no Laboratório de Geoprocessamento da Fundação Zoobotânica junto à sua equipe 

técnica, durante a vigência da consultoria.  

Os profissionais oferecidos deverão possuir disponibilidade de participação em reuniões com a 

equipe envolvida na elaboração do Plano de Manejo e de realizar expedições a campo na região da 

APA. As despesas com deslocamento (veículo e combustível) correrão por conta da FZB. As despesas 
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pessoais dos técnicos durante as expedições correrão por conta da empresa contratada. A estimativa é 

de que ocorram 4 (quatro) expedições de um único dia cada ao longo do contrato.  

 

 

10. FORMA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

O pagamento será realizado em 7 (sete) parcelas até o final dos 18 meses de consultoria. O 

desembolso por parte da contratante será realizado a contar da assinatura do contrato, ficando 

estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para pagamento da primeira parcela, estando este condicionado à 

entrega do Plano de Trabalho. As demais parcelas serão pagas de forma trimestral, mediante aprovação 

do andamento dos trabalhos pela equipe de coordenação da elaboração do Plano de Manejo. A última 

parcela somente será paga quando da entrega e aprovação do produto final. 

 

Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados em 7 parcelas, conforme descrito a 

seguir: 

• Primeira parcela, correspondente a 20% do valor total, após a entrega do plano de trabalho.  

• Segunda parcela, correspondente a 10% do valor total, após entrega de relatório 

parcial contendo a realização de serviços de Sensoriamento Remoto – 

equalização de imagens e interpretação visual de imagens.  

• Terceira parcela, correspondente a 10% do valor total, após entrega de relatório 

parcial contendo o planejamento de sobrevoo para obtenção e organização das 

fotos aéreas oblíquas de pequeno formato e apresentação dos arquivos em 

formato digital, com extensão *.shp e *.kml e interpretação visual de imagens. 

• Quarta parcela, correspondente a 20% do valor total, após entrega de relatório 

parcial contendo a realização da cartografia básica: hidrografia, estradas, 

arruamentos e acessos, localidades, delimitações da APA e áreas adjacentes e 

manchas urbanas (atual e potencial de expansão), a partir da interpretação 

visual de imagens.  

• Quinta parcela, correspondente a 10% do valor total, após entrega de relatório 

parcial contendo a elaboração de mapas de classificação visual de uso e 

ocupação do solo; classificação NDVI (normalized difference vegetagion index); 

zoneamento da UC; e corredores ecológicos. 

• Sexta parcela, correspondente a 10% do valor total, após entrega de relatório 

parcial contendo os mapas temáticos resultantes das análises espaciais: 
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orientação das vertentes, declividade, áreas de preservação permanente (APPs) 

e instrumentos reguladores, unidades de paisagens, conflitos ambientais e 

vetores de pressão.  

• Sétima parcela, correspondente a 20% do valor total, após entrega do relatório 

final, incluindo os mapas finais: conflitos ambientais e vetores de pressão, 

ocorrência de espécies de interesse especial da fauna e flora, potencialidades 

ecológicas/econômicas, áreas de mineração (produção e potencial) e planos 

diretores dos quatro municípios inseridos na APA. 

 

 

Produto 
Trimestre 

1 2 3 4 5 6 
Plano de Trabalho X      

Relatório parcial: Sensoriamento Remoto  e 
interpretação visual de imagens  

X      

Relatório parcial: Planejamento e 
organização de dados de sobrevoo e 
interpretação visual de imagens  

 X     

Relatório parcial: Cartografia básica e 
interpretação visual de imagens  

  X    

Relatório parcial: Cartografia temática 
parcial 

   X   

Relatório parcial: Cartografia temática 
parcial 

    X  

Relatório Final: Relatório técnico com 
resultados finais das análises e 
mapeamento  

     X 

 

 

- O Plano de Trabalho, correspondente ao primeiro produto, deverá ser entregue em até 10 dias após a 

assinatura do contrato; 

- A equipe de coordenação tem o prazo de 05 dias úteis para a manifestação quanto à 

aprovação dos produtos entregues. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

• - Transferir à contratante todo o material produzido na execução dos serviços contratados; 
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• - Comunicar, tempestivamente, qualquer fato que venha a prejudicar o andamento dos serviços 

contratados; 

• - Refazer os serviços considerados não satisfatórios quando solicitados pela contratante; 

• - Não prestar a terceiros nenhuma informação referente à execução dos serviços objeto da 

contratação, bem como não divulgá-los total ou parcialmente por qualquer meio sem expressa 

autorização da contratante. 

 

12. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados principalmente na Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 

Atividades serão realizadas também na Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, junto ao 

Conselho Deliberativo da UC e em campo, na própria APA do Banhado Grande, abrangendo os 

municípios de Glorinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha e Viamão. 

 

Ricardo Aranha Ramos 

ID 3011810-01 

Museu de Ciências Naturais – MCN/FZB 

Jan Karel Felix Mähler Junior 

ID 4221699-01 

Museu de Ciências Naturais – MCN/FZB 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
....................................., inscrito no CNPJ nº ..................................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) .............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....................e do CPF nº 
............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 

........................................... 
 

(data) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


