PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Pregão Presencial nº 069/2020/CPL/PMSL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2020/CPL/PMSL
PROCESSO Nº 120-80293/2019 - SEMMAM

LICITAÇÃO DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS
MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 19-GAB/CPL, de 20 de Agosto de 2019, na forma da Lei nº
10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, alterada
pela Lei complementar n.º 147/2014 e Decreto 53.647/2019, torna público que fará realizar
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO”, cujo objeto é

Contratação de empresa especializada para elaboração de um plano de manejo atualizado,
devido à mudança de categoria da unidade de conservação da Quinta do Diamante, de
Parque Temático para Área de Relevante Interesse Ecológico de interesse da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM/PMSL.
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:
DIA: 01 de abril de 2020.
HORÁRIO: 09hs:30min horário local
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada à Rua dos Ouriços, lote 11, Qd 09, Cep: 65071-820,
Calhau, São Luís – MA.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Central
Permanente de Licitações que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com respeito a:
2.1- Recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
2.2- Abertura dos envelopes de Proposta;
2.3- Abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor preço.
2.4- Devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não houver recurso;
3. As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no Diário Oficial
do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por meio eletrônico, a critério da
Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no ato da retirada do Edital serão
reputadas válidas para fins de comunicação da Central Permanente de licitação.
1.

OBJETO DA LICITAÇÃO

a) Contratação de empresa especializada para elaboração de um plano de manejo
atualizado, devido à mudança de categoria da unidade de conservação da Quinta do
Diamante, de Parque Temático para Área de Relevante Interesse Ecológico.
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b) O valor total para contratação, conforme estimativa elaborada pelo ÓRGÃO SOLICITANTE é
R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), e conforme Anexo II, deste Edital.
c) O critério de julgamento será “MENOR VALOR TOTAL”.
2.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente do objeto desta licitação, será paga através de compensações
ambientais celebradas pela Secretaria Municipal de Meio ambiente, nos termos do
art.79-A, da Lei 9.605/98, do at.140, Inciso III do Decreto Federal 6.514/2008 e do
art. 19, inciso VII e IX da Instrução Normativa nº 001/2018.(item 14, do Termo de
Referência)
3.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

a) Poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
a.1) Consórcio conforme art. 33 da Lei nº 8.666/93 c/c,art. 9º da Lei nº

10.520/02;
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação
integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto ou da qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida ou suspensa com a Administração Pública Municipal e
Pessoa Jurídica declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.
b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica
punida na forma do inciso anterior;
b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar
ou que integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de
pessoa jurídica punida na forma dos incisos anteriores.
b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste
certame;
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Pregão Presencial nº 069/2020/CPL/PMSL
b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não
agem representando interesse econômico em comum;
4.

DA PROPOSTA DE PREÇOS

a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada,
assinada e rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá
conter, obrigatoriamente:


Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone,

fax da Empresa licitante.


Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da

data prevista para a abertura dos envelopes de proposta.
o

As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo

período de 90 (noventa) dias corridos, a contar de seu recebimento em sessão pelo
pregoeiro.


Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, conforme especificações

contidas no Anexo I - Termo de Referência, já incluídos todos os encargos de qualquer
natureza, impostos, taxas, fretes e outros.


O licitante deverá descrever detalhadamente os serviços a serem fornecidos.
5.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:
Habilitação Parcial
 Registro comercial, no caso de empresa individual e
cédula de identidade, no caso de pessoa física;

Habilitação Jurídica

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
 Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Pregão Presencial nº 069/2020/CPL/PMSL
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País;
 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas (CNPF), ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), conforme o caso;
 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual
ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na
forma da Lei, que estejam dentro do prazo de validade até a data
Regularidade
Fiscal e Trabalhista

de entrega, composta de:
o

Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do

Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
o

Certidão negativa expedida pela Secretaria da

Fazenda do Estado (Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o

Certidão

negativa

expedida

pela

Prefeitura

Municipal, (Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o

CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo

INSS dentro do seu período de validade; e
o

CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro

do seu prazo de validade.
o

CNDT

–

Certidão

de

Negativa

de

Débito

Trabalhista.

Qualificação
Econômica
Financeira

 Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da
pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de
validade.
 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três
meses da data de sua apresentação;
 A comprovação de boa situação financeira da empresa
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licitante será demonstrada utilizando-se a fórmula abaixo, cujo
resultado deverá ser superior a 1 (um):

Índice de Liquidez = Ativo Circulante
Passivo Circulante



As empresas que apresentarem resultado igual ou menor

do que 1 (um) no índice de liquidez, quando de sua habilitação
deverão comprovar, considerados os riscos para a administração,
patrimônio líquido mínimo no valor mínimo de 10% (dez por cento)
do valor de cada lote estimado, admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta através de índices oficiais.


As empresas com menos de um exercício financeiro

devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação
do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da
Demonstração

do

Resultado

levantado

com

base

no

mês

imediatamente anterior à data de apresentação da proposta.


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/domicílio do licitante
ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de
agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos
de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a
inclusão,

na

documentação,

dos

Termos

de

Abertura

e

de

Encerramento do Livro em questão.
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b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação
Jurídica, Qualificação econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e
Concordata) e Regularidade Fiscal que já constem de Cadastro de Fornecedores, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.
c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de
Fornecedores para participar do referido Pregão, o licitante deverá substituir os documentos que
se encontrarem vencidos.
d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
Habilitação Complementar
A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
. Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, que comprove(m) que a Licitante prestou ou presta os
serviços compatíveis com o objeto desta licitação, devendo o(s)
documento(s) ser impresso(s) em papel timbrado do emitente,
constando CNPJ, endereço completo, ser assinado por seus
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou
servidor responsável, com expressa indicação de seu nome
completo e cargo/função e descrição dos serviços prestados.
Qualificação-Técnica



Declaração que não emprega menores de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos
do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme
Declarações

Anexo III, MODELO “A”.

ou

Declaração de enquadramento como microempresa

empresa

de

pequeno

porte

nos

termos

da

lei

complementar nº. 123/2006 ou cooperativa nos termos da lei
11.488/2007. Anexo III, MODELO “B”.


Declaração de pleno conhecimento e atendimento

às exigências de habilitação. Anexo III, MODELO “C”.
 Declarar a superveniência de fato impeditivo da
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habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual,
caso venha a ser contratado. Anexo III, MODELO “D”.
 Declaração

de

elaboração

independente

de

proposta conforme Anexo III, MODELO “E”.
e) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
f) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
h) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente
em nome da matriz.
i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais
para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente antes do início da
sessão.
j) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se
como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
k) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
l)O Pregoeiro verificará, ainda, a existência de registro do licitante no (a):
l.1) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;
l.2) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNPE);
6.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

a) qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão,
ou solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada
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para a realização do Pregão, por e-mail (marcelofariascpl@gmail.com) ou de segunda
a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no
Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à à Rua dos Ouriços, lote 11, Qd 09, Cep:
65071-820, Calhau, São Luís – MA.(Art. 24, do Decreto 53.647/2019)
b) O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento
da impugnação. (Art. 24, § 1º, do Decreto 53.647/2019)
c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
7.

DA SESSÃO

a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida
por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade
com este Edital e seus Anexos.
b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu
representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste
Edital.
c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação (Anexo III) e dos envelopes.
8.

DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS

a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;



Abertura da Sessão



Da entrega dos Envelopes



Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;



Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte
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Fase de habilitação



Da Adequação da Proposta de Preços



Fase Recursal
9.

DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

a) até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a
equipe de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão,
observando-se ainda que:


Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no

mesmo certame; e


Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;

b) o licitante interessado deverá se apresentar o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento
que o credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente, com cópia do respectivo documento.
c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem
presentes na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n.º 147/2014 cumulada com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas1,
conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração
indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na referida Lei

1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei complementar n.º 147/2014, bem como
pela Lei Municipal 4.830/2007.
f) Após o credenciamento, o Pregoeiro advertirá os representantes das licitantes sobre os
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos
lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5º, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio,
ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas
no mencionado diploma legal.
10.

DA ABERTURA DA SESSÃO

a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação
Prévia), podendo ser adotado o modelo constante no Anexo III, dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta
(envelope nº 01) e de documentos de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste
Edital.
c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura,
pelo representante da Empresa, credenciado no Pregão.


A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à

conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.
11.

DA

ENTREGA

DOS

ENVELOPES

(PROPOSTA

DE

PREÇOS

E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender aos
requisitos abaixo:


Envelope nº 1: Proposta de Preços;



Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
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ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2020/CPL/PMSL
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
ENVELOPE Nº2-DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2020/CPL/PMSL
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas
ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão
desclassificadas.
d) não serão aceitas documentações e proposta entregues em outros setores que não
sejam o especificado no preâmbulo do Edital.
e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao
presente Edital de Pregão e seus Anexos.
12.

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO

E FASES DE LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
verificará:
a)

A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos

estabelecidos neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11,
VIII, do Decreto Municipal n.º 28.970/06;
b)

A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes

dispostos no art. 3º, III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º
28.970/06, tendo como base o parâmetro mercadológico constante de orçamento
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elaborado pelo órgão solicitante, na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II,
“a”, do Decreto Municipal n.º 28.928/06.
c)

O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à

compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às
especificações técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:


Não atenderem às exigências do Edital;



Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;



Ofereçam

preço

unitário

final

superior

ao

estimado

pelo

ÓRGÃO

SOLICITANTE (preço máximo admissível)


Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com

os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de
remuneração.


Sejam manifestamente inexeqüíveis. Antes de desclassificar a oferta, o

Pregoeiro deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exeqüibilidade de
seu preço, admitindo-se, para tanto:
o

Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela

Administração; ou.
o

Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;



O licitante que ofertar preço considerado inexeqüível pelo Pregoeiro, e que

não demonstre posteriormente a sua exeqüibilidade, sujeita-se às penalidades
administrativas pela não-manutenção da proposta.


Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta

subseqüente e, assim, sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de
preferência.


Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que

atenda ao edital e o preço seja compatível com os praticados no mercado;


Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro

poderá conceder o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas
propostas.

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Pregão Presencial nº 069/2020/CPL/PMSL
 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com
base nas propostas dos demais concorrentes.
Da Classificação das propostas
 Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas
de MENOR PREÇO TOTAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e
as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances;
 Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item
anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos
lances verbais;
 Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03
(três) proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de
propostas, o certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;
 No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;
 Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta
classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de
ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da
proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à adjudicação.
Dos lances verbais.
a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor
mínimo de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso
anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
13
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e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
f) Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas,
melhor classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a
empresa que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será
encerrada a respectiva fase.
13.

DA NEGOCIAÇÃO

a) É sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta,
visando aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar
o objeto ou condições de classificação e habilitação;
b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação.
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
14.

DA HABILITAÇÃO

a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo
critério do Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação
atualizada e regularizada na própria sessão;
d) caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da
administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a
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consulta através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na
legislação pertinente.
e) é facultada ao Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos
que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e
federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.
f) a possibilidade da consulta prevista no parágrafo anterior não constitui direito do
licitante, e a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos no momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não
saneamento das falhas verificadas, o licitante será declarado inabilitado.
g) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.
h) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
i) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e
facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
j) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
k) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de
até 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
l) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor
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DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA

a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta
de preço adequada ao último lance, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
assinatura da ata de sessão.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.
c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços
unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO
SOLICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta adequada que não corrigir ou não justificar
eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.
16.

DOS RECURSOS

a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os
licitantes presentes possam, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de
recurso.
b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito
de recorrer.
c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto
ao licitante vencedor.
d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:
 Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;
 Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;
 Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito,
concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;
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Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não

forem disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;


Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos

demais presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o
prazo na sequência daquele concedido ao recorrente;


Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de

razões e contrarrazões de recurso, informando aos presentes;


Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos

recursos meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;
e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do
recurso, podendo haver adjudicação parcial.
f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17.

DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

a) o objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente a adjudicação.
b) imediatamente após a adjudicação do objeto pelo pregoeiro, o Licitante Vencedor
deverá providenciar junto ao setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação o seu
cadastramento, evitando demoras quando do empenho do valor a contratar e também
demora quando da sua convocação para assinatura do contrato.
c) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante
da Licitação.
18.
a)

DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
Após a homologação, o adjudicatário, após sua convocação, deverá

comparecer para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta constante
do Anexo, devendo para isso já ter providenciado o seu cadastramento junto à Central
Permanente de Licitação, não lhe sendo concedida prorrogação do prazo neste item
estabelecido.
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Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os
termos deste Edital.
Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-seá por meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor
mantém as condições de habilitação.
Caso o licitante vencedor seja domiciliado em outra localidade, existindo viabilidade
operacional, o representante credenciado poderá deixar o contrato assinado ao final da
sessão ou, não sendo credenciado, enviar, no mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, as
respectivas vias por correio, com registro de urgência.
No caso do item anterior, o licitante poderá enviar via fax (fac-símile) ou via endereço
eletrônico (e-mail), com arquivo anexo de cópia digitalizada do contrato assinado, que terá
validade para fins de atendimento do prazo, situação em que os originais poderão ser
recebidos em prazo de até 10 (dez) dias.
A postagem fora do prazo implica a decadência do direito à contratação.
Se algum documento estiver com validade vencida, e não for possível a comprovação
por outro meio, o contratado será alertado para promover a devida regularização.
Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação ou não compareça para
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, a autoridade
competente:
h.1.providenciará a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla
defesa e o contraditório;
h.2.retornará os autos ao pregoeiro para que retome a sessão.
Os licitantes serão notificados da retomada da sessão, no prazo de dois dias úteis
para a abertura da sessão.
O Pregoeiro poderá retomar, inclusive, a fase de lances e as subseqüentes, até a
nova adjudicação.
Aplicam-se as regras anteriores caso:
k.1. Não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo
superveniente;
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k.2. O licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente;
k.3. Ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de
validade das propostas.
19.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) O CONTRATANTE, após a entrega da nota de empenho, compromete-se a:
a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas
dependências.
a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas às obrigações.
b) Outras obrigações constantes do ITEM 10, do Termo de Referência e Minuta do
Contrato.
20.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

a) os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições estabelecidas no ITEM 5
do Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
21.

DO PAGAMENTO

a) Conforme item 13 do Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
22.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
a) Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o

licitante/adjudicatário que:
a.1) não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta, ou não comparecer para assinar ata de
registro de preços dentro do prazo estabelecido no certame ou pelo pregoeiro;
a.2) apresentar documentação falsa;
a.3) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
a.4) ensejar o retardamento da execução do objeto;
a.5) não mantiver a proposta;
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a.6) cometer fraude fiscal;
a.7) comportar-se de modo inidôneo;
b) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
c) O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:


Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s)

prejudicado (s) pela conduta do licitante;


Impedimento de licitar e de contratar com o Município de São Luís, pelo

prazo de até cinco anos;
d) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
e) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
nº 9.784, de 1999.
f) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
g) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas
justificativas, por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade
competente do ÓRGÃO LICITANTE.
23.

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) É facultado o Pregoeiro, no interesse da Administração:
I.

Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação;
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Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos

II.

destinados a fundamentar as decisões;
III.

No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado e acessível a todos os interessados; e
IV.

Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na

proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.
b) O ÓRGÃO SOLICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer
de suas fases, devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma
da legislação vigente.
c) A anulação do pregão induz à do contrato.
d) Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
e) Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
f) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
g) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando explicitamente disposto em contrário.
h) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de
Pregão.
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i) As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
j) A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais
e regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.
k) A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
l) Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes
dos Anexos deste Edital.
m)

Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE

REFERÊNCIA e o texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das
propostas e documentos, o texto do Edital.
n) Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos
contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5º,
inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que
qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame,
implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma
legal.
24.

DOS ANEXOS

a) constitui parte integrante deste Edital:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO
LICITANTE)

ANEXO III - MODELOS:
MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO;
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
 ANEXO IV – MINUTAS:
MINUTA A – CONTRATO
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DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís-MA, 18 de março de 2020.

TIAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS
PREGOEIRO-CPL/PMSL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA
ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DA QUINTA DO DIAMANTE
(SÃO LUÍS-MA).

OBJETIVO:

Contratação

de

empresa

especializada para a elaboração de um plano de
manejo atualizado, devido à mudança de
categoria da unidade de conservação da Quinta
do Diamante, de Parque Temático para Área de
Relevante Interesse Ecológico.

MODALIDADE: Produto

TIPO DE CONTRATAÇÃO:Consultoria
Pessoa jurídica.
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PERIODO DE EXECUÇÃO: 3 meses
1. APRESENTAÇÃO
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelecido
pela Lei Federal nº 9.985/2000, é o conjunto de unidades de conservação federais,
estaduais e municipais que tem como objetivo a preservação e a restauração dos
ecossistemas naturais.
As Unidades de Conservação (UC),segundo definição legal, são espaços territoriais com
características naturais relevantes e recursos ambientais, que temobjetivo de conservar e
assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas
jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente.
Segundo a legislação vigente, as unidades de conservação são instituídas pelo Poder
Públicosob regime especial de administração, tais áreas além de salvaguardar a
representatividade de porções significativas de habitats e ecossistemas, preservando o
patrimônio biológico,ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de
atividades econômicas sustentáveis, melhorando a qualidade de vida da população.
Em âmbito municipal a Prefeitura de São Luís,criou através da Lei nº 5.636/2012, o
Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza (SISMUC) que, dentre outros
objetivos,destina-se à proteção de áreas verdes dotadas de características físicas,
ecológicas, socioeconômicas e socioculturais peculiares e relevantes para a manutenção e
promoção da qualidade de vida da população ludovicense.
O Parque Temático da Quinta do Diamante, foi criado através do Decreto nº 43.824, de
24 de abril de 2013,entretanto,quando foi criada,a unidade de conservação foi classificada
como Parque Temático, o que impossibilitou a sua inclusão no Cadastro Nacional de
Unidades de Conservação.
Desta forma, parapossibilitar a inclusão da referida UC no referido cadastro, o Prefeito
de São Luísaprovou o Decreto nº 49.642, de 06 de novembro de 2017, alterando a
categoria de UC de parque temático para área de relevante interesse ecológico.
Ainda, vale ressaltar a existência de um plano de manejo produzido anteriormente,
referente ao Parque Temático da Quinta do Diamante, que perdeu sua eficácia devido a
mudança de categoria para Área de Relevante Interesse Ecológico da Quinta do
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Diamante,e que tal mudança na categoria da UC deu ensejo a criação de um plano de
manejo atualizado.
A Área de Relevante Interesse Ecológico da Quinta do Diamante possui remanescente
de vegetação e de patrimônio histórico, cultural e artístico edificado, que podem ser
utilizados no desenvolvimento de atividades compatíveis com os objetivos de conservação
da natureza.
Nesse sentido, aARIE da Quinta do Diamante, unidade de conservação localizada no
centro de São Luís, é regulamentadapelo Sistema Municipal de Unidades de Conservação
– SISMUC, conforme Lei Municipal nº 5.636/2012,e configura-se como uma área
prioritária para a proteção ambiental, visto que esse espaço possui condições ambientais
singulares, sendo assim, os seguintes serviços ambientais se fazem necessários:
 Proteção das características físicas, ecológicas e histórico-culturais do espaço;
 Proteção de área de recarga de aquífero;
 Sistema de drenagem pluvial urbana;
 Espaços para desenvolvimento de atividades de estudo, pesquisa e educação
ambiental.
O planejamento adequado das ações a serem implementadas em uma UC é fundamental
para garantir a preservação dos recursos naturais nela existentes e a consecução dos
benefícios diretos e indiretos de ordem ecológica, econômica, científica e social delas
advindos. Portanto, faz-se necessário a contratação de serviços para a realização do
trabalho de elaboração de um plano de manejo atualizado.
Diante dos fatos apresentados e em cumprimento ao disposto no artigo 12, do Decreto
nº 49.642/2017, e artigo 27, da Lei 9.985/2000,faz-se necessário a elaboração de um plano
de manejo atualizado, abrangendo a atualcategoria e uso da UC de Parque Temático para
Área de Relevante InteresseEcológico.
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa especializada para a elaboração de plano de manejo atualizado,
devido à mudança de categoria da unidade de conservação da Quinta do Diamante, de
Parque Temático para Área de Relevante Interesse Ecológico, devendo ser observados os
elementos legais, cartográficos e técnico-ambientais coerentes e pertinentes para a sua
correta atualização.
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3. OBJETIVO GERAL
Elaborar o Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico da Quinta do
Diamante, com ênfase na análise, atualização,sistematização e produção das informações
disponíveis sobre a unidade e na participação em trabalhos de construção coletiva de forma
a consolidar o diagnóstico e elaborar o plano de manejo da UC, incluindo a definição da
sua missão, objetivos específicos, visão de futuro,objetivos estratégicos, programas de
manejo, normas gerenciais gerais e zoneamento.
4. ABRANGÊNCIA
O trabalho deverá alcançar toda a ARIE da Quinta do Diamante, com área total de
30.366 m² (trinta mil, trezentos e sessenta e seis metros quadrados), situada no bairro do
diamante, bem como,a zona de amortecimento, delimitados pelo Decreto 49.642, de 06 de
novembro de 2017.
Na ARIE e zona de amortecimento deverão ser realizados os estudos complementares
necessários para a caracterização da área quanto aos fatores abióticos, bióticos e antrópicos
visando o conhecimento de sua dinâmica atual e tendências. Todas as informações
levantadas deverãoser utilizadas com vistas ao estabelecimento de estratégias de manejo
para ARIE.
5. ETAPAS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS
O Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico da Quinta do Diamante
será elaborado em sete etapas, cujas atividades e estratégias de execução serão brevemente
descritas neste documento.
FASE 1:
Primeira Etapa –Planejamento
 Compor a equipe de elaboração do plano de manejo;
 Realizar reunião para elaboração da matriz do planejamento (cronograma), junto a
Superintendência de Planejamento Estratégico – SUPE, da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São Luis - SEMMAM;
 Elaboração de plano de trabalho.
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FASE 2:
Segunda Etapa - Coleta,análise e atualização das informações disponíveis.
Coletar, analisar,atualizar e sistematizar informações quanto aos elementos físicos,
ecológicos, bióticos, socioculturais e socioeconômico da UC e da área do entorno (zona de
amortecimento), visando à elaboração do diagnóstico, com a inclusão dos seguintes mapas
temáticos:
 Mapa de localização e acessos à UC;
 Mapa de áreas protegidas;
 Mapa geológico;
 Mapa de hipsometria;
 Mapa de geomorfologia (unidades fisionomico-geomorfologicas);
 Mapa de solos;
 Mapa hidrográfico;
 Mapa de vegetação;
 Mapa da situaçãofundiária da UC;
 Mapa das pressões sobre os recursos naturais da UC;
 Mapa de zoneamento.
Terceira Etapa – Reconhecimento de campo.
 Realizar o reconhecimento da área visando a identificação dos problemas,
características ambientais relevantes, ameaças e fragilidades que afetam a ARIE e
oportunidades para melhoria da sua gestão.
 Discutir estratégia para a realização da oficina de planejamento participativo.
 Elaborar o diagnóstico da ARIE.
FASE 3:
Quarta Etapa - Oficina de Planejamento Participativo (OPP).
Organizar e coordenar a oficina de planejamento participativo, evento de no mínimo 1
(um) dia que contara com a participação de técnicos, pesquisadores, funcionários,
lideranças locais, dentre outros segmentos da sociedade, onde as principais diretrizes de
planejamento da ARIE serão trabalhadas de forma coletiva.
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Com enfoque participativo, deverão ser aplicados na oficina métodos e técnicas
detrabalho (dinâmicas, jogos interativos, entre outros) em etapas lógicas e interligadas de
análise e planejamento que facilitam a integração e a participação nosprocessos de tomada
de decisão pelo grupo. A metodologia escolhida deverá atenderas especificidades locais,
sendo compatível, por exemplo, com os diferentes níveis de renda e escolaridade dos
grupos de interesse envolvidos.
Na oficina, deverão sertrabalhados:
 O mapa situacional da ARIE e suas forças, fraquezas,ameaças eoportunidades;
 Avisão de futuro da UC;
Os resultados da oficina deverão ser consolidados num relatório, incluindo adescrição
detalhada dosseguintes itens:
 Metodologia, objetivos do trabalho, número e opinião dos participantes (incluir
fotos, a lista de presença assinada pelosparticipantes,indicando a instituição/comunidade
que representam, além de telefone e e-mail), resultadosalcançados e produtos gerados;
 Informações sobre forças e fraquezas/ameaças e oportunidades na ARIE e entorno;
 Visão de futuro;
 Mapaestratégico da Unidade de Conservação.
A OPP deverá contar com a participação popular e com um moderador para conduzir o
planejamento estratégico e/ou participativo.
As informações obtidas na OPP deverão ser consolidadas e complementadas pela
contratada.
Todas as despesas decorrentes da OPP serão de inteira responsabilidade da contratada.
Quinta Etapa –Realização de levantamento de campo e estudos específicos
Os levantamentos do meio biótico abrangerão a vegetação (formação florestais e
campestres) e a fauna. Os estudos do meio físico serão realizados mediante informações já
disponíveis. Caso seja necessário levantamento de outras informações pertinentes
identificadas no decorrer dos estudos, estes deverão ser realizados.
No caso da ARIE apresentar fenômenos especiais ou quando o manejo assim o exigir,
procederão a estudos específicos.
Vegetação

29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Pregão Presencial nº 069/2020/CPL/PMSL

 Caracterizar as principais formações vegetais da ARIE e sua distribuição, abordando
as espécies mais representativas de cada formação. Listar as espécies ameaçadas de
extinção, raras, endêmicas, bioindicadores, espécies chaves, de importância econômica,
invasoras, e espécies novas, indicando sua localização;
 Apresentar mapa com as principais formações vegetais, descrevendo seu estado de
conservação, de forma a embasar o zoneamento.
 Descrever o estado de regeneração das áreas degradadas;
 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;
Fauna
 Relacionar, com base em informações de campo, as espécies existentes na ARIE,
destacando aquelas reconhecidas como endêmicas, exóticas, raras, migratórias, em perigo
ou ameaçadas de extinção.
 Identificar as espécies que sofrem pressões decorrentes de alterações ambientais,
caça, extração e coleta;
 Indicar os tipos de pressão que vem sendo exercida e sua localização;
 Caso haja indícios do desaparecimento de alguma espécie ou diminuição da sua
população dentro da ARIE, apresentar os possíveis motivos a que se atribui o mesmo.
 Listar as espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, bioindicadores, espécies
chaves, de importância econômica, invasoras, e espécies novas, indicando sua localização;
Levantamento do patrimônio cultural material e imaterial
 Relacionar os sítios históricos da ARIE, com uma avaliação da sua importância
cientifica;
Levantamento socioeconômico
 Identificar as situações de apropriação de recursos da ARIE por parte das populações
do entorno e os possíveis conflitos decorrentes;
 Identificação, descrição e caracterização dos grupos de interesse secundário, ou seja,
aqueles que estão indiretamente influenciados pela ARIE, como comunidades do entorno,
turistas, ONG, ecologistas, entre outros;
 Para cada grupo de interesse secundário serão identificados seus principais
interesses, expectativas, potencialidades, limitações e conflitos.
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 Identificar a visão da comunidade sobre a ARIE, relativa a: percepção do sentimento
da comunidade em relação a unidade, o entendimento do significado e importância da UC,
relação com os servidores da unidade e expectativas com relação à área.
 Analisar o potencial de atividades de desenvolvimento econômico sustentável na
região.
Potencial de apoio às unidades de conservação
 Indicar organizações governamentais, não-governamentais e de iniciativa privada
que possam apoiar a ARIE. Para cada instituição descrever as atividades que desenvolvem
e sua relação com a UC;
 Identificar instituições governamentais e não–governamentais que desenvolvem
ações na área de meio ambiente, tais como: Campanhas educativas, programas de coleta de
lixo, dentre outras;
Realizar estudos específicos abrangendo os aspectos 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 ARIE.
 Analisar a abrangência das atividades relacionadas a educação ambiental, tais como:
número de escolas, formas de envolvimento e público alvo.
Sexta etapa - Estruturação do plano de manejo da UC.
Com base nos aspectos legais que recaem sobre a unidade (Lei do SNUC, Decreto de
Criação da UC e demais regulamentos), no diagnóstico da ARIE e nasinformações obtidas
na OPP (mapa situacional da ARIE; forças e fraquezas e ameaças e oportunidades; visão
de futuro; e mapa estratégico da unidade de conservação), estruturar o planejamento
preliminar da unidade de conservação com a definição dos seguintes aspectos:
 Importância da ARIE, com explicitação dos serviços propostos, funções ambientais
e sociais a serem cumpridas.
 Objetivos específicos da ARIE, a partir do detalhamento da missão (com ainclusão
dos diferentes atributos naturais e culturais protegidos, asfunçõesecológicas que
desempenha e o papel da UC na sociedade).
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 Visão de futuro da ARIE, com a explicitação da condição desejável de se obter no
curto e longo prazo, que potencialize o alcance da missão e o cumprimento dos objetivos
específicos da UC.
 Objetivo estratégico da ARIE, com a inclusão do mapa estratégico da unidade,
evidenciando o que pretende realizar nos próximos anos para se alcançar a visão de futuro
e promover avanços no cumprimento de sua missão e de seus objetivos específicos de
manejo.
 Programas de manejo da ARIE

(proteção; uso público; consolidação

territorial;integração externa; conhecimento; educação ambiental; administração e
operacionalização; recuperação de áreas degradadas), reunindo as ações necessárias para
que a UC alcance a sua visão e avance no cumprimento dos seus objetivos estratégicos, da
sua missão e de seus objetivos específicos de manejo; e incluindo resultados, metas,
indicadores e ações.
 Normas gerenciais gerais da ARIE, com a definição das regras que irão presidir
ouso da área e o manejo dos recursos naturais.
 Zoneamento da ARIE, com a identificação e delimitação em mapa das diferentes
zonas e o estabelecimento de usos e normas diferenciadas para cada zona estabelecida,
conforme seus atributos e objetivos de manejo.
Em seguida, encaminhar para analise por parte da Secretária Municipal de Meio
Ambiente de São Luís - MA, a versão preliminar do plano de manejo, e proceder as
alterações/complementações solicitadas.
Finalmente, participar de reunião para consolidação do plano de manejo da ARIE.
Sétima Etapa -Entrega e aprovação da versão final do Plano de Manejo.
Realização de uma audiência pública para apresentar o plano de manejo para o conselho
consultivo da ARIE da Quinta do Diamante e, em seguida, entregar copias digitais e
impressas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMAM.
Todas as despesas decorrentes da audiência pública serão de inteira responsabilidade da
contratada.
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6. PRODUTOS EXIGIDOS
Neste trabalho, serão gerados os produtos:1 – Plano de trabalho, 2- Diagnóstico, 3Plano de manejo, bem como os seus respectivos anexos – base cartográfica, mapas
temáticos e resumo executivo.
O desenvolvimento dos produtos 2 e 3, deve seguir os procedimentos, atividades e
tarefas conforme indicado nas metodologias do produto 1 – plano de trabalho.
No plano de trabalho constarão os procedimentos necessários para orientar o
acompanhamento dos serviços, sendo que qualquer alteração que se fizer necessária
durante a sua execução deve ser devidamente justificada pela contratada e aprovada pela
contratante.
Plano de trabalho
Para a elaboração deste produto, deverão ser estabelecidos:
 O detalhamento das metodologias de elaboração dos produtos e anexos, contendo
todas as fases do processo, as atividades, dos procedimentos a serem adotados e o
tratamento especial a ser dado para os quesitos de mapeamento da cobertura vegetal e do
uso e ocupação do solo, processo.
 O detalhamento da metodologia a ser empregada na elaboração dos anexos (base
cartográfica, mapas temáticos e resumo executivo), deverá abordar a previsão de trabalho
de campo.
 O detalhamento da metodologia de promoção dos eventos realizados com segmentos
sociais (Oficina de Planejamento participativo-OPP). Essa metodologia deverá contemplar:
Tipo de apresentação e condução das reuniões (de responsabilidade da consultoria), forma
de participação da comunidade, mobilização da sociedade, divulgação.
 Analise do zoneamento em vigor, com a identificação das diretrizes cumpridas e as
falhas nas estratégias adotadas.
 Cronograma de atividades e de entrega de produtos.
 Relatório da Oficina de Planejamento Participativo – OPP, com vistas a compilar as
contribuições da comunidade local (lideranças, moradores e outros que detenham
informações sobre a ARIE), enfatizando sua contribuição efetiva no planejamento e gestão
da UC.
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Diagnóstico
O diagnóstico deve englobar as informações coletadas, analisadas e atualizadas dos
aspectos físicos, ecológicos, bióticos, socioculturais e socioeconômico da UC e da área do
entorno (zona de amortecimento) sobre a UC, constituindo um levantamento da situação
atual da ARIE, incluindo os mapas temáticos (segunda etapa) e a caracterização de
aspectos jurídicos e institucionais, fornecendo o quadro da legislação vigente da UC.
Plano de manejo e resumo executivo
Este produto se refere à estruturação do plano de manejo e resumo executivo da ARIE
da Quinta do Diamante, que deve ser constituído como elemento compilador dos demais
produtos e ordenador das atividades a serem desenvolvidas, como também, destinado a
indicar as diretrizes estratégicas básicas que orientem a adoção de providências, para que a
unidade possa a vir a cumprir seus objetivos juntamente com o quadro institucional
responsável pela implementação dessas diretrizes, estabelecendo de forma clara as
responsabilidades e compromissos quanto ao manejo da unidade. Deverá, ainda, abordar
oseguinte aspecto:
 SISTEMA DE GESTÃO - deverá ser detalhado o sistema de gestão e os mecanismos
administrativos, gerenciais, bem como aqueles que definem e promovem a forma de
participação das populações locais e dos principais agentes públicos e privados
envolvidos.Ainda, deverá ser proposto a composição do conselho e os mecanismos de
efetiva implantação destes na ARIE da Quinta do Diamante e seu papel na gestão da
unidade.
7.

DESCRIÇÃO

DAS

FASES,

ETAPAS,

PRODUTOS,

PRAZOS

E

PORCENTAGENS DE DESEMBOLSO DO VALOR DO CONTRATO.
A empresa deverá cumprir as fases listadas e realizar as etapas descritas, apresentando
como resultado os produtos especificados nos prazos relacionados, conforme tabela a
seguir:
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FASES

ETAPAS

PRODUTO

PRAZO

% DO VALOR DO
DESEMBOLÇO

FASE 1

1ª ETAPA–

Plano de

Até 30 dias

Planejamento

trabalho

após a
assinatura do

30%

contrato
FASE 2

2ª ETAPA–

Diagnóstico

Até 60 dias

Coleta, análise,

da ARIE

após a

atualização das

assinatura do

informações.

contrato

30%

_____________
____
3ª ETAPA –
Reconhecimento
de campo
FASE 3

4 ª ETAPA –

Plano de

Até 90 dias

Oficina de

manejo

após a

Planejamento
Participativo –

assinatura do
contrato

OPP.

40%

_____________
____
5 ª ETAPA –
Realização

de

levantamento de
campo e estudos
específicos.
_____________
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____
6 ª ETAPA –
Estruturação do
plano

de

manejo.
_____________
____
7 ª ETAPA –
Entrega
aprovação

e
do

Plano de Manejo
da ARIE.

8. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS


Ao término de cada etapa, devem ser realizadas reuniões de trabalho com a
SEMMAM, em conjunto, para que a empresa apresente as atividades em
desenvolvimento, bem como os resultados preliminares.



Os estudos temáticos desenvolvidos por ocasião da elaboração do plano de
manejo devem ser disponibilizados à SEMMAM, mediante solicitação à
empresa, que deverá apresentá-los até 72 (setenta e duas) horas após ser
comunicada da necessidade de apresentação do produto.



As cópias finais estarão sujeitas à aprovação da SEMMAM.



A relação dos documentos de referência consultados devem ser listados de
acordo com as recomendações da ABNT e os quadros e tabelas deverão
especificar as fontes dos dados.



A equipe técnica deverá estar à disposição para apresentar o plano de manejo à
comunidade, após a sua apresentação e aprovação por parte da SEMMAM,
bem como a se responsabilizar pelo conteúdo e suas possíveis revisões num
horizonte temporal de até 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão dos
trabalhos;
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A Superintendência de Planejamento Estratégico (SUPE)-SEMMAM,deverá
acompanhar as atividades dos profissionais da empresa, devendo, ainda,
monitorar a produção das peças técnico-científicas que formarão o Plano de
Manejo;



Para aprovação dos produtos, a SEMMAM poderá indicar a necessidade de
complementações ou alterações nos mesmos.



A documentação levantada sobre a unidade e região em versão impressa e/ou
digital assim como o banco de dados georreferenciado produzido devem ser
entregues à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM.



Os mapas (parciais e finais) deverão ser apresentados impressos em duas
cópias coloridas e em formato A2, em escala apropriada, obedecendo as
normas técnicas aplicadas a cartografia e utilizando-se de bases cartográficas
oficiais e imagens de satélite georreferenciadas recentes. Todas as informações
georreferenciadas deverão ser entregues em meio digital e apresentadas em
formato Shapefile (SHP) para dados vetoriais e TIFF para imagens. Os
arquivos de impressão também deverão ser entregues nos seguintes formatos:
PDF (PortableDocumentFormat); MXD; PMF. Os dados devem estar em
sistema de coordenadas geográficas (latitude e longitude). Informações
detalhadas dos seguintes dados deverão ser fornecidas em papel e em meio
digital: descrição geral dos arquivos produzidos, procedimentos adotados para
a digitalização de dados cartográficos, escala, data e fonte desses dados, tipo
(mapa em papel, imagens de satélite, entre outros), fator de erro obtido no
processo de

georreferenciamento, data da digitalização dos dados

cartográficos, problemas existentes nos dados, projeção cartográfica utilizada e
todos os parâmetros necessários para sua interpretação (datum, meridiano
central, zona).
9. DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO
As atividades para elaboração do Plano de Manejo devem ser desenvolvidas
de acordo com os preceitos da Lei nº 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), bem como seguindo as recomendações formuladas
pela Secretária Municipal de Meio Ambiente de São Luís.
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O processo de elaboração do Plano será coordenado e supervisionado pela
Secretária Municipal de Meio Ambiente de São Luís.
A supervisão das atividades de consultoria em qualquer das etapas de trabalho
estará a cargo da SEMMAM, que terá pleno acesso a todas as informações e atividades
realizadas para a execução dos serviços deste termo de referência.
10. CONTRATAÇÃO, PRAZOS E REMUNERAÇÃO
A consultoria será realizada em até três (03) meses, a contar da assinatura do
contrato. O prazo de execução poderá ser prorrogável por mais 90 (noventa) dias mediante
solicitação previa do contratado, respeitando uma antecedência mínima de 10 dias da data
de término do mesmo. Para tanto, será emitida autorização da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de São Luís.
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da
data da assinatura do instrumento.
Os pagamentos serão efetuados após a apresentação e aprovação dos produtos
gerados nas diferentes etapas de elaboração do Plano.
O prazo de avaliação de cada produto por parte do órgão gestor da Unidade
de Conservação é de, no máximo, 15(quinze) dias, devendo o consultor realizar os ajustes
solicitados no mesmo prazo.
11. DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto
deste contrato terão os direitos autorais revertidos para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMAM e sua reprodução total ou parcial requer expressa autorização do
mesmo, 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 Secretaria
Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM.
Fotografias e filmagens devem respeitar as normas referentes ao uso de
imagem da unidade de conservação.
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12. CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO:
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos e que tenha especificado como
objetivo social da empresa, expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividade de serviços
compatíveis com o objeto do edital.
Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça
plenamente todas as condições do Termo de Referência e do Edital, e que preencha os
requisitos de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal e trabalhista,
conforme estabelecido na Lei nº 8.666/1993.
12.1.Qualificação Técnica
A qualificação técnica mínima para a habilitação da Concorrente será
demonstrada mediante a apresentação conjunta dos documentos (apresentados por cópia
autenticada ou original) conforme Lei nº 8666/1993, acrescentando-se:


Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante noConselho e
anotação de responsabilidade técnica ou equivalente;



Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa licitante/proponente para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com objeto deste Termo de Referência. A comprovação é feita através de, no mínimo, 01
(um) atestados/declaração de capacidade técnica, emitidas por pessoa jurídica de direito
público ou privado, demonstrando que tenha executado, integral e a contento, Plano de
Manejo ou objeto equivalente;
A comprovação de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do
objeto deste Termo de Referência, com habilitação técnica de no mínimo 04 (quatro)
profissionais, sendo 01 (um) com formação acadêmica em biologia para realizar os
levantamentos do meio físico, de fauna, de flora; 01 (um) com formação acadêmica em
geografia para realizar os levantamentos socioeconômicos, aspectos urbanos e legais;01
(um) com formação acadêmica em engenharia florestal; e 01 (um) profissional com
formação acadêmica em engenharia ambiental;
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Declaração formal emitida pela licitante de que os profissionais componentes da equipe
técnica especializada e os equipamentos necessários para execução do Serviço de que trata
o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da
contratação;



Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s)
certidão(ões) expedida(s) pelo conselho de classe, em destaque, os seguintes dados: data
de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa
jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is)
e número(s) de registro(s); especificações técnicas dos serviços e os quantitativos
executados;



Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela
licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que concordem em
participar, a serviço da licitante, dos serviços.
a. Da habilitação técnica dos profissionais
A qualificação técnica mínima para a habilitação da Licitante será demonstrada
mediante a apresentação conjunta dos documentos (apresentados por cópia autenticada ou
original) conforme Lei nº 8666/1993, acrescentando-se:



Para comprovação da equipe técnica, deverão ser encaminhados os seguintes documentos:
a) Relação nominal dos componentes da equipe técnica que estarão envolvidos no
planejamento, elaboração e realização do Plano de Manejo, carimbadas e assinadas por
pessoa legalmente autorizada a fazê-lo em nome da empresa;
c) Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais
deverão conter identificação e escolaridade e devem ser acompanhados dos respectivos
diplomas por instituições reconhecidas pelo MEC;



Certidão de Inscrição e Regularidade de Pessoa Física dos membros da equipe da licitante
junto ao Conselho de Classe;



O vínculo dos membros da equipe técnica com a empresa deverá ser comprovado do
seguinte modo: a) Contrato de Prestação de Serviços ou CTPS (carteira de trabalho e
Previdência Social) ou, no caso de sócio, através do Contrato Social da empresa; b) Em
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caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração
formal, assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual
deverá constar nome completo e número da inscrição no Conselho de Classe do
profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja
declarada vencedora do certame;



Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnicoprofissional

deverão

participar

de

serviço

objeto

da

licitação,

admitindo-se,

excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada previamente pela gestora do contrato.

13. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado da contratação para fazer face à prestação dos serviços é de
R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

14. DO PAGAMENTO POR COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS
A despesa será paga através de compensações ambientais celebradas pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos termos do art. 79-A da Lei 9.605/98, do art.
140, inciso III do Decreto Federal 6.514/2008 e do art. 19, inciso VII e IX da Instrução
Normativa n° 001/2018in verbis:
Art. 79-Ada Lei 9.605/98: Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos
ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos
e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de
degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título
executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas
responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente
poluidores.
Art. 140 do Decreto Federal 6.514/2008: São considerados serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, as ações, as atividades e as obras
incluídas em projetos com, no mínimo, um dos seguintes objetivos: [...]
V - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a proteção
e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas
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destinadas à proteção dos recursos hídricos; [...]X - implantação, gestão, monitoramento e
proteção de unidades de conservação.
Art. 17 da Instrução Normativa n° 001/2018: São formas de compensação ou mitigação
do dano ambiental:
[...]VII – execução de tarefas ou serviços junto a parques e jardins públicos ou Unidades de
Conservação;
[...]IX - Custeio de programas ou de projetos ambientais e educacionais;
15. DO PAGAMENTO
O pagamento será mediante a entrega e aprovação, pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de São Luís - SEMMAM, de cada produto conforme descrito no
cronograma (anexo 01)deste Termo de Referência e será feito em favor da empresa até o
15°(décimo quinto) dia útil seguinte à apresentação do produto por meio de depósito em
conta corrente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com os serviços
efetivamente realizados e aceitos pelo Contratante,atestados por Boletim de Medição,e
comprovação da regularidade no recolhimento das contribuições sociais e impostos.
Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da
Contratada, esta será formalmente comunicada para que apresente justificativa e
comprovação de regularidade. Caso não se verifique a regularização, estará sujeita ao
enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
Para o efetivo pagamento a Contratada apresentará à Contratante a Certidão
Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Tributos
Estaduais, Certidão Negativa de Tributos Municipais, Certificado de Regularidade de
Situação – CRF (FGTS), todas atualizadas, além de outras certidões previstas na Lei nº
8.666/1993.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Fornecer à Contratada documentos, informações e demais elementos
pertinentes e necessários à execução do presente contrato;
Exercer a fiscalização do contrato;
Designar representante para fiscalizar os serviços contratados;
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Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção
Verificar se o objeto foi elaborado de maneira satisfatória em conformidade
com o previsto neste Termo de Referência e no Contrato;
Autorizar o pagamento à Contratada o valor resultante da prestação do
serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Verificar se o Plano é elaborado de maneira satisfatória em conformidade
com o previsto neste Termo de Referência e no Contrato;
Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, no
contrato assinado e de sua proposta, da melhor maneira possível, com excelência e
maestria;
Manter, durante toda a duração do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na contratação;
Prestar, sem quaisquer ônus para a Contratante, os serviços necessários para a
correção e revisão de eventuais falhas ou defeitos apontados durante cada etapa da
prestação de serviço, sempre que a ela imputáveis;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
Atender a todas as exigências legais necessárias para a prestação dos serviços
contratados;
Cumprir os prazos indicados no cronograma;
Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus
empregados, quando em atividade para execução do serviço contratado;
Responsabilizar-se

por

todas

as

obrigações

trabalhistas,

sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
Assumir todos os encargos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes da contratação, tais como: mão de obra técnica
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especializada, levantamentos e estudos de campo, análise de dados coletados, materiais,
entre outros;
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título,
os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação dos serviços objeto do contrato e deste
Termo de Referência, a não ser que haja autorização expressa da Contratante;
Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e
efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e deste Termo de
Referência;
Responsabilizar–se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado pela
Contratada, seus empregados, representantes ou prepostos diretos ou indiretamente, a este
município, ou a livre iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados, mesmo
depois do vencimento do contrato;
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas
dúvidas obriga-se prontamente a atender;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os menores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
Realizar o objeto deste Termo de Referência utilizando seu próprio acervo
material, bem como o local para realização dos serviços e insumos necessários ao bom
desenvolvimento dos serviços ora pactuados;
Responsabilizar-se por toda a logística das atividades de campo, reuniões,
oficinas, mobilizações e seus custos serão de incumbência da Contratada;
Executar o objeto deste Termo de Referência, conforme descrito, por pessoal
qualificado, mediante emprego de técnicas e ferramentas adequadas, observando se as
seguintes condições:


Executar os estudos do Plano de Manejo com observância às de mais normas

ambientais aplicáveis, devendo o mesmo ser concluído no devido prazo legal estabelecido
em contrato;
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Na execução dos serviços, empregar pessoal devidamente qualificado e legalmente

habilitado, com registro nos seus respectivos conselhos de classe;


Que a Contratada esteja devidamente registrada junto ao Conselho profissional;



Iniciar, após o recebimento da autorização, afeiturado estudo contrata do

informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
concluir os estudos do Plano de Manejo, conforme estabelecido;


É de responsabilidade da empresa contratada, disponibilizar no mínimo01(um)

profissional para palestrar nas OPP e na Audiência Pública de divulgação e de apresentação
dos resultados do Plano de Manejo;


A estrutura para a realização da OPP e da Audiência Públicas e rá de inteira

responsabilidade do contratado, inclusive sua organização e divulgação.
18. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
Os serviços do contrato serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São Luís - SEMMAM através, da Superintendência de Planejamento
Estratégico - SUPE.
A gestão do contrato, por sua vez, será de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de São Luís - SEMMAM.
19. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos e supressões que se
fizerem necessários, observados os termos do §1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993 in
verbis:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:[...]
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos.
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20. DAS PENALIDADES E RESCISÃO
O atraso injustificado na entrega sujeitará a CONTRATADA à multa de mora
correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, até
o limite de 10% (dez por cento), que deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a partir da data de notificação.
Além da multa acima prevista, a SEMMAM poderá, garantida prévia defesa,
aplicar ao CONTRATADO, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as
penalidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações específicas, além das seguintes
sanções:
i.
ii.
iii.
iv.

Advertência;
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado das prestações dos serviços, nos
casos que ensejarem na sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da SEMMAM;
Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de São Luís, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do
Município de São Luís.
A imposição das penalidades é de competência exclusiva do
CONTRATANTE.
A sanção prevista na alínea “ii” poderá ser aplicada cumulativamente à outra
e não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por
perdas e danos das infrações cometidas.
A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa
do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora de 1% (hum por cento) por dia útil que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, sem
prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da
aplicação das sanções administrativas.
A aplicação das sanções previstas nas alíneas “iii” e “iv” é de competência da
SEMMAM, devendo o órgão superior da entidade ou o órgão CONTRATANTE, prolator
da decisão inicial, remeter-lhe o respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias, para
obtenção de sua ratificação.
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O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da
proporcionalidade.
Será remetida à Secretaria de Administração do Município, cópia do ato que
aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela
CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral da
empresa.

21. EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO
A CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse
público ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei. A rescisão, por
inadimplemento das obrigações da CONTRATADA, poderá ser declarada unilateralmente
depois de garantido o devido processo legal, mediante decisão motivada.
A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em
que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus
efeitos a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Município.
Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis,
ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo
reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo, ainda, da retenção de créditos, da
reposição de importâncias indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem
apurados, cuja cobrança se fará judicialmente.

22. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com a
legislação vigente e com as metas e objetivos desta Unidade/Pasta.
Em conformidade com o Artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
declaramos que este Termo de Referência destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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Atendendo o quedispõeo§1ºdoArtigo3ºdaLei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a elaboração deste Termo de Referência veda a admissão, previsão, inclusão ou
tolerância, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no
art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.
Leonardo Marques Martins
Superintendente de Planejamento Estratégico
SEMMAM
A P R O V Oo presente Termo de Referência, consoante o previsto no art. 9º,
inciso II, parágrafo 2º do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005.
______________________________
Maria de Lourdes Maluda C. Fialho
Secretária – SEMMAM
ANEXO 01 – CRONOGRAMA
FASES

ETAPAS

PRODUTO

PRAZO

% DO VALOR DO
DESEMBOLÇO

FASE 1

1ª ETAPA–Planejamento

Plano de trabalho

Até 30 dias
após a
assinatura do

30%

contrato

FASE 2

2ª ETAPA– Coleta,

Diagnóstico da ARIE

Até 60 dias

análise, atualização das

após a

informações.

assinatura do

_________________

contrato

30%

3ª ETAPA –
Reconhecimento de
campo
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FASE 3

4 ª ETAPA – Oficina de
Planejamento

assinatura do

_________________
5 ª ETAPA –Realização
levantamento

campo

e

Até 90 dias
após a

Participativo – OPP.

de

Plano de manejo

contrato

40%

de

estudos

específicos.
_________________
6 ª ETAPA –
Estruturação do plano de
manejo.
_________________
7 ª ETAPA – Entrega
eaprovação do Planode
Manejo da ARIE.
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ANEXO II DO EDITAL
Item
01

ESPECIFICAÇÕES

UND.

Contratação
de
empresa Serviço
especializada para elaboração de
um plano de manejo atualizado,
devido à mudança de categoria da
unidade de conservação da Quinta
do Diamante, de Parque Temático
para Área de Relevante Interesse
Ecológico

QUANT.
01

VALOR
TOTAL
R$
76.000,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 76.000,00 (SETENTA E SEIS MIL REAIS).
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ANEXO III DO EDITAL
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº XX/2020, o licitante acima identificado DECLARA:

1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em
qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14
(quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor.
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ANEXO III DO EDITAL
MODELO “B”

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A empresa _____________________________________________________________, inscrita
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 do Edital,
do PREGÃO PRESENCIAL N°. XX/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006;
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º
da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 20xx
____________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS.

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.

2) Esta declaração deverá ser entregue o Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO III DO EDITAL
MODELO “C”

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

A

empresa

____________________________________________,

inscrita

no

CNPJ

n°___________________________, sediada em _______________________ por intermédio de seu
representante

legal

o(a)

Sr(a)______________,

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

n.º

______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa atende a todos os requisitos
de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais
atendem plenamente ao Edital.

Local, _____de___________ de 20xx

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III DO EDITAL
MODELO “D”

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A

empresa

___________________________,

signatária,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n.º

_______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu representante
legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a
presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela
não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

Local, _____de___________ de 20xx

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III DO EDITAL
MODELO “E”

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para
fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as
penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a)

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar
ou não da referida licitação;
d)

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e)

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
f)

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém

plenos poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),............................................20xx

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)

55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Pregão Presencial nº 069/2020/CPL/PMSL

ANEXO IV- MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº xx/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO PARA A
ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO
DA QUINTA DO DIAMANTE Nº XX/2020, QUE
FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE (SEMMAM) E A EMPRESA XX.

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAM,
doravante denominada CONTRATANTE, com sede na Rua das Andirobas, Lojas 04 e 05,
Edifício Executive Lake Center, Jardim Renascença, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o nº
06.307.102/0001-30, neste ato representada pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, Sra.
Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti Fialho, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF nº
294.152.333-20, portadora da Carteira de Identidade nº 027133392004-7, e a empresa XXX,
inscrita no CNPJ sob o nº XXX, sediada na Avenida XX, nº XX, XX, CEP: XX, na cidade de XX,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.XX, portadora da Carteira
de Identidade nº XX, e CPF nºXX, tendo em vista o que consta no Processo nº 12080293/2019,e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão
Presencial nº XX/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para a
elaboração de plano de manejo atualizado, devido à mudança de categoria da unidade de
conservação da Quinta do Diamante, de Parque Temático para Área de Relevante Interesse
Ecológico, devendo ser observados os elementos legais, cartográficos e técnico-ambientais
coerentes e pertinentes para a sua correta atualização, conforme Termo de Referência
elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO GERAL DA CONTRATAÇÃO
2.1.Elaborar o Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) da Quinta do
Diamante, com ênfase na análise, atualização, sistematização e produção das informações
disponíveis sobre a unidade e na participação em trabalhos de construção coletiva de forma a
consolidar o diagnóstico e elaborar o plano de manejo da UC, incluindo a definição da sua
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missão, objetivos específicos, visão de futuro, objetivos estratégicos, programas de manejo,
normas gerenciais gerais e zoneamento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO
3.1. O trabalho deverá alcançar toda a ARIE da Quinta do Diamante, com área total de 30.366
m² (trinta mil, trezentos e sessenta e seis metros quadrados), situada no bairro do diamante,
bem como, a zona de amortecimento, delimitados pelo Decreto 49.642, de 06 de novembro de
2017.
3.2. Na ARIE e zona de amortecimento deverão ser realizados os estudos complementares
necessários para a caracterização da área quanto aos fatores abióticos, bióticos e antrópicos
visando o conhecimento de sua dinâmica atual e tendências. Todas as informações levantadas
deverão ser utilizadas com vistas ao estabelecimento de estratégias de manejo para ARIE.

4. CLÁUSULA QUARTA - ETAPAS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS
4.1. O Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico da Quinta do Diamante será
elaborado em sete etapas, cujas atividades e estratégias de execução serão brevemente
descritas neste documento.
FASE 1:
Primeira Etapa –Planejamento

Compor a equipe de elaboração do plano de manejo;

Realizar reunião para elaboração da matriz do planejamento (cronograma), junto a
Superintendência de Planejamento Estratégico – SUPE, da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São Luis - SEMMAM;

Elaboração de plano de trabalho.
FASE 2:
Segunda Etapa - Coleta, análise e atualização das informações disponíveis.
Coletar, analisar, atualizar e sistematizar informações quanto aos elementos físicos,
ecológicos, bióticos, socioculturais e socioeconômico da UC e da área do entorno (zona de
amortecimento), visando à elaboração do diagnóstico, com a inclusão dos seguintes mapas
temáticos:
a) Mapa de localização e acessos à UC;
b) Mapa de áreas protegidas;
c) Mapa geológico;
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d) Mapa de hipsometria;
e) Mapa de geomorfologia (unidades fisionomico-geomorfologicas);
f) Mapa de solos;
g) Mapa hidrográfico;
h) Mapa de vegetação;
i) Mapa da situação fundiária da UC;
j) Mapa das pressões sobre os recursos naturais da UC;
k) Mapa de zoneamento.

Terceira Etapa – Reconhecimento de campo.
a) Realizar o reconhecimento da área visando a identificação dos problemas, características
ambientais relevantes, ameaças e fragilidades que afetam a ARIE e oportunidades para
melhoria da sua gestão.
b) Discutir estratégia para a realização da oficina de planejamento participativo.
c) Elaborar o diagnóstico da ARIE.

FASE 3:
Quarta Etapa - Oficina de Planejamento Participativo (OPP).
Organizar e coordenar a oficina de planejamento participativo, evento de no mínimo 1 (um) dia
que contara com a participação de técnicos, pesquisadores, funcionários, lideranças locais,
dentre outros segmentos da sociedade, onde as principais diretrizes de planejamento da ARIE
serão trabalhadas de forma coletiva.
Com enfoque participativo, deverão ser aplicados na oficina métodos e técnicas de trabalho
(dinâmicas, jogos interativos, entre outros) em etapas lógicas e interligadas de análise e
planejamento que facilitam a integração e a participação nos processos de tomada de decisão
pelo grupo. A metodologia escolhida deverá atender as especificidades locais, sendo
compatível, por exemplo, com os diferentes níveis de renda e escolaridade dos grupos de
interesse envolvidos.
Na oficina, deverão ser trabalhados:
a) O mapa situacional da ARIE e suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades;
b) A visão de futuro da UC;
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Os resultados da oficina deverão ser consolidados num relatório, incluindo a descrição
detalhada dos seguintes itens:
a) Metodologia, objetivos do trabalho, número e opinião dos participantes (incluir fotos, a lista
de presença assinada pelos participantes, indicando a instituição/comunidade que
representam, além de telefone e e-mail), resultados alcançados e produtos gerados;
b) Informações sobre forças e fraquezas/ameaças e oportunidades na ARIE e entorno;
c) Visão de futuro;
d) Mapa estratégico da Unidade de Conservação.
A OPP deverá contar com a participação popular e com um moderador para conduzir o
planejamento estratégico e/ou participativo.
As informações obtidas na OPP deverão ser consolidadas e complementadas pela contratada.
Todas as despesas decorrentes da OPP serão de inteira responsabilidade da contratada.
Quinta Etapa –Realização de levantamento de campo e estudos específicos
Os levantamentos do meio biótico abrangerão a vegetação (formação florestais e campestres)
e a fauna. Os estudos do meio físico serão realizados mediante informações já disponíveis.
Caso seja necessário levantamento de outras informações pertinentes identificadas no decorrer
dos estudos, estes deverão ser realizados.
No caso da ARIE apresentar fenômenos especiais ou quando o manejo assim o exigir,
procederão a estudos específicos.
Vegetação
a) Caracterizar as principais formações vegetais da ARIE e sua distribuição, abordando as
espécies mais representativas de cada formação. Listar as espécies ameaçadas de extinção,
raras, endêmicas, bioindicadores, espécies chaves, de importância econômica, invasoras, e
espécies novas, indicando sua localização;
b) Apresentar mapa com as principais formações vegetais, descrevendo seu estado de
conservação, de forma a embasar o zoneamento.
c) Descrever o estado de regeneração das áreas degradadas;
d) Indicar os tipos de pressão que vem sendo exercida e sua localização;
e) Recomendar estudos e/ou ações de manejo para o controle de espécies exóticas e/ou
invasoras;
Fauna
a) Relacionar, com base em informações de campo, as espécies existentes na ARIE,
destacando aquelas reconhecidas como endêmicas, exóticas, raras, migratórias, em perigo ou
ameaçadas de extinção.
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b) Identificar as espécies que sofrem pressões decorrentes de alterações ambientais, caça,
extração e coleta;
c) Indicar os tipos de pressão que vem sendo exercida e sua localização;
d) Caso haja indícios do desaparecimento de alguma espécie ou diminuição da sua população
dentro da ARIE, apresentar os possíveis motivos a que se atribui o mesmo.
e) Listar as espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, bioindicadores, espécies
chaves, de importância econômica, invasoras, e espécies novas, indicando sua localização;
Levantamento do patrimônio cultural material e imaterial
a) Relacionar os sítios históricos da ARIE, com uma avaliação da sua importância cientifica;
Levantamento socioeconômico
a) Identificar as situações de apropriação de recursos da ARIE por parte das populações do
entorno e os possíveis conflitos decorrentes;
b) Identificação, descrição e caracterização dos grupos de interesse secundário, ou seja,
aqueles que estão indiretamente influenciados pela ARIE, como comunidades do entorno,
turistas, ONG, ecologistas, entre outros;
c) Para cada grupo de interesse secundário serão identificados seus principais interesses,
expectativas, potencialidades, limitações e conflitos.
d) Identificar a visão da comunidade sobre a ARIE, relativa a: percepção do sentimento da
comunidade em relação a unidade, o entendimento do significado e importância da UC, relação
com os servidores da unidade e expectativas com relação à área.
e) Analisar o potencial de atividades de desenvolvimento econômico sustentável na região.
Potencial de apoio às unidades de conservação
a) Indicar organizações governamentais, não-governamentais e de iniciativa privada que
possam apoiar a ARIE. Para cada instituição descrever as atividades que desenvolvem e sua
relação com a UC;
b) Identificar instituições governamentais e não–governamentais que desenvolvem ações na
área de meio ambiente, tais como: Campanhas educativas, programas de coleta de lixo, dentre
outras;
Realizar estudos específicos abrangendo os aspectos de educação ambiental
a) Identificar os locais com potencial para a realização de atividades de educação ambiental.
b) Descrever os procedimentos operacionais adotados para cada atividade de educação
ambiental a serem propostas, dentro ou fora da ARIE.
c) Analisar a abrangência das atividades relacionadas a educação ambiental, tais como:
número de escolas, formas de envolvimento e público alvo.
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Sexta etapa - Estruturação do plano de manejo da UC.
Com base nos aspectos legais que recaem sobre a unidade (Lei do SNUC, Decreto de Criação
da UC e demais regulamentos), no diagnóstico da ARIE e nas informações obtidas na OPP
(mapa situacional da ARIE; forças e fraquezas e ameaças e oportunidades; visão de futuro; e
mapa estratégico da unidade de conservação), estruturar o planejamento preliminar da unidade
de conservação com a definição dos seguintes aspectos:
a) Importância da ARIE, com explicitação dos serviços propostos, funções ambientais e
sociais a serem cumpridas.
b) Objetivos específicos da ARIE, a partir do detalhamento da missão (com a inclusão dos
diferentes atributos naturais e culturais protegidos, as funções ecológicas que desempenha e o
papel da UC na sociedade).
c) Visão de futuro da ARIE, com a explicitação da condição desejável de se obter no curto e
longo prazo, que potencialize o alcance da missão e o cumprimento dos objetivos específicos
da UC.
d) Objetivo estratégico da ARIE, com a inclusão do mapa estratégico da unidade,
evidenciando o que pretende realizar nos próximos anos para se alcançar a visão de futuro e
promover avanços no cumprimento de sua missão e de seus objetivos específicos de manejo.
e) Programas de manejo da ARIE (proteção; uso público; consolidação territorial; integração
externa; conhecimento; educação ambiental; administração e operacionalização; recuperação
de áreas degradadas), reunindo as ações necessárias para que a UC alcance a sua visão e
avance no cumprimento dos seus objetivos estratégicos, da sua missão e de seus objetivos
específicos de manejo; e incluindo resultados, metas, indicadores e ações.
f) Normas gerenciais gerais da ARIE, com a definição das regras que irão presidir o uso da
área e o manejo dos recursos naturais.
g) Zoneamento da ARIE, com a identificação e delimitação em mapa das diferentes zonas e o
estabelecimento de usos e normas diferenciadas para cada zona estabelecida, conforme seus
atributos e objetivos de manejo.
Em seguida, encaminhar para análise por parte da Secretária Municipal de Meio Ambiente de
São Luís - MA, a versão preliminar do plano de manejo, e proceder as
alterações/complementações solicitadas.
Finalmente, participar de reunião para consolidação do plano de manejo da ARIE.
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Sétima Etapa -Entrega e aprovação da versão final do Plano de Manejo.
Realização de uma audiência pública para apresentar o plano de manejo para o conselho
consultivo da ARIE da Quinta do Diamante e, em seguida, entregar copias digitais e impressas
para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMAM.
Todas as despesas decorrentes da audiência pública serão de inteira responsabilidade da
contratada.
5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PRODUTOS EXIGIDOS
5.1. Neste trabalho, serão gerados os produtos: 1 – Plano de trabalho, 2- Diagnóstico, 3Plano de manejo, bem como os seus respectivos anexos – base cartográfica, mapas
temáticos e resumo executivo.
5.2. O desenvolvimento dos produtos 2 e 3, deve seguir os procedimentos, atividades e tarefas
conforme indicado nas metodologias do produto 1 – plano de trabalho.
5.3. No plano de trabalho constarão os procedimentos necessários para orientar o
acompanhamento dos serviços, sendo que qualquer alteração que se fizer necessária durante
a sua execução deve ser devidamente justificada pela contratada e aprovada pela contratante.
5.4. Plano de trabalho
Para a elaboração deste produto, deverão ser estabelecidos:

O detalhamento das metodologias de elaboração dos produtos e anexos, contendo
todas as fases do processo, as atividades, dos procedimentos a serem adotados e o
tratamento especial a ser dado para os quesitos de mapeamento da cobertura vegetal e do uso
e ocupação do solo, processo.

O detalhamento da metodologia a ser empregada na elaboração dos anexos (base
cartográfica, mapas temáticos e resumo executivo), deverá abordar a previsão de trabalho de
campo.

O detalhamento da metodologia de promoção dos eventos realizados com segmentos
sociais (Oficina de Planejamento participativo-OPP). Essa metodologia deverá contemplar: Tipo
de apresentação e condução das reuniões (de responsabilidade da consultoria), forma de
participação da comunidade, mobilização da sociedade, divulgação.

Analise do zoneamento em vigor, com a identificação das diretrizes cumpridas e as
falhas nas estratégias adotadas.

Cronograma de atividades e de entrega de produtos.

Relatório da Oficina de Planejamento Participativo – OPP, com vistas a compilar as
contribuições da comunidade local (lideranças, moradores e outros que detenham informações
sobre a ARIE), enfatizando sua contribuição efetiva no planejamento e gestão da UC.
5.5. Diagnóstico
O diagnóstico deve englobar as informações coletadas, analisadas e atualizadas dos aspectos
físicos, ecológicos, bióticos, socioculturais e socioeconômico da UC e da área do entorno (zona
de amortecimento) sobre a UC, constituindo um levantamento da situação atual da ARIE,
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incluindo os mapas temáticos (segunda etapa) e a caracterização de aspectos jurídicos e
institucionais, fornecendo o quadro da legislação vigente da UC.
5.6. Plano de manejo e resumo executivo
Este produto se refere à estruturação do plano de manejo e resumo executivo da ARIE da
Quinta do Diamante, que deve ser constituído como elemento compilador dos demais produtos
e ordenador das atividades a serem desenvolvidas, como também, destinado a indicar as
diretrizes estratégicas básicas que orientem a adoção de providências, para que a unidade
possa a vir a cumprir seus objetivos juntamente com o quadro institucional responsável pela
implementação dessas diretrizes, estabelecendo de forma clara as responsabilidades e
compromissos quanto ao manejo da unidade. Deverá, ainda, abordar o seguinte aspecto:

SISTEMA DE GESTÃO - deverá ser detalhado o sistema de gestão e os mecanismos
administrativos, gerenciais, bem como aqueles que definem e promovem a forma de
participação das populações locais e dos principais agentes públicos e privados envolvidos.
Ainda, deverá ser proposto a composição do conselho e os mecanismos de efetiva implantação
destes na ARIE da Quinta do Diamante e seu papel na gestão da unidade.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA DESCRIÇÃO DAS FASES, ETAPAS, PRODUTOS, PRAZOS E
PORCENTAGENS DE DESEMBOLSO DO VALOR DO CONTRATO.
6.1. A empresa deverá cumprir as fases listadas e realizar as etapas descritas, apresentando
como resultado os produtos especificados nos prazos relacionados, conforme tabela a seguir:
FASES

ETAPAS

PRODUTO

PRAZO

FASE 1

1ª ETAPA–Planejamento

Plano de trabalho

Até 30 dias
após a
assinatura do
contrato

FASE 2

2ª ETAPA– Coleta,
análise, atualização das
informações.

Diagnóstico da ARIE

Até 60 dias
após a
assinatura do
contrato

_________________

% DO VALOR DO
DESEMBOLÇO

30%

30%

3ª ETAPA –
Reconhecimento de
campo

FASE 3

4 ª ETAPA – Oficina de
Planejamento

Plano de manejo

Até 90 dias
após a
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Participativo – OPP.

assinatura do

_________________

contrato

40%

5 ª ETAPA –Realização
de
levantamento
de
campo
e
estudos
específicos.
_________________
6 ª ETAPA –
Estruturação do plano de
manejo.
_________________
7 ª ETAPA – Entrega e
aprovação do Plano de
Manejo da ARIE.

7. CLÁUSULA SÉTIMA –DAAPRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS
7.1. Ao término de cada etapa, devem ser realizadas reuniões de trabalho com a SEMMAM,
em conjunto, para que a empresa apresente as atividades em desenvolvimento, bem como os
resultados preliminares.
7.2. Os estudos temáticos desenvolvidos por ocasião da elaboração do plano de manejo
devem ser disponibilizados à SEMMAM, mediante solicitação à empresa, que deverá
apresentá-los até 72 (setenta e duas) horas após ser comunicada da necessidade de
apresentação do produto.
7.3. As cópias finais estarão sujeitas à aprovação da SEMMAM.
7.4. A relação dos documentos de referência consultados devem ser listados de acordo com as
recomendações da ABNT e os quadros e tabelas deverão especificar as fontes dos dados.
7.5. A equipe técnica deverá estar à disposição para apresentar o plano de manejo à
comunidade, após a sua apresentação e aprovação por parte da SEMMAM, bem como a se
responsabilizar pelo conteúdo e suas possíveis revisões num horizonte temporal de até 180
(cento e oitenta) dias após a conclusão dos trabalhos;
7.6. A Superintendência de Planejamento Estratégico (SUPE)-SEMMAM, deverá acompanhar
as atividades dos profissionais da empresa, devendo, ainda, monitorar a produção das peças
técnico-científicas que formarão o Plano de Manejo;
7.7. Para aprovação dos produtos, a SEMMAM poderá indicar a necessidade de
complementações ou alterações nos mesmos.
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7.8. A documentação levantada sobre a unidade e região em versão impressa e/ou digital
assim como o banco de dados georreferenciado produzido devem ser entregues à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM.
7.9. Os mapas (parciais e finais) deverão ser apresentados impressos em duas cópias
coloridas e em formato A2, em escala apropriada, obedecendo as normas técnicas aplicadas a
cartografia e utilizando-se de bases cartográficas oficiais e imagens de satélite
georreferenciadas recentes. Todas as informações georreferenciadas deverão ser entregues
em meio digital e apresentadas em formato Shapefile (SHP) para dados vetoriais e TIFF para
imagens. Os arquivos de impressão também deverão ser entregues nos seguintes formatos:
PDF (PortableDocumentFormat); MXD; PMF. Os dados devem estar em sistema de
coordenadas geográficas (latitude e longitude). Informações detalhadas dos seguintes dados
deverão ser fornecidas em papel e em meio digital: descrição geral dos arquivos produzidos,
procedimentos adotados para a digitalização de dados cartográficos, escala, data e fonte
desses dados, tipo (mapa em papel, imagens de satélite, entre outros), fator de erro obtido no
processo de georreferenciamento, data da digitalização dos dados cartográficos, problemas
existentes nos dados, projeção cartográfica utilizada e todos os parâmetros necessários para
sua interpretação (datum, meridiano central, zona).

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO
8.1. As atividades para elaboração do Plano de Manejo devem ser desenvolvidas de acordo
com os preceitos da Lei nº 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), bem como seguindo as recomendações formuladas pela Secretária
Municipal de Meio Ambiente de São Luís.
8.2. O processo de elaboração do Plano será coordenado e supervisionado pela Secretária
Municipal de Meio Ambiente de São Luís.
8.3. A supervisão das atividades de consultoria em qualquer das etapas de trabalho estará a
cargo da SEMMAM, que terá pleno acesso a todas as informações e atividades realizadas para
a execução dos serviços deste termo de referência.
9. CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO, DOS PRAZOS E DA REMUNERAÇÃO
9.1. A consultoria será realizada em até três (03) meses, a contar da assinatura do contrato. O
prazo de execução poderá ser prorrogável por mais 90 (noventa) dias mediante solicitação
previa do contratado, respeitando uma antecedência mínima de 10 dias da data de término do
mesmo. Para tanto, será emitida autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São
Luís.
9.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura do instrumento.
9.3. Os pagamentos serão efetuados após a apresentação e aprovação dos produtos gerados
nas diferentes etapas de elaboração do Plano.
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9.4. O prazo de avaliação de cada produto por parte do órgão gestor da Unidade de
Conservação é de, no máximo, 15 (quinze) dias, devendo o consultor realizar os ajustes
solicitados no mesmo prazo.
10. CLÁUSULA DÉCIMA –DOS DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
10.1. Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato
terão os direitos autorais revertidos para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM
e sua reprodução total ou parcial requer expressa autorização do mesmo, inclusive em período
posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade
intelectual.
10.2. 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 Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMAM.
10.3. Fotografias e filmagens devem respeitar as normas referentes ao uso de imagem da
unidade de conservação.
11. CLÁUSULA
CONTRATADA

DÉCIMA

PRIMEIRA

–

DASCONDIÇOES

DE

HABILITAÇÃO

DA

11.1. A Contratada deverá comprovar os requisitos mínimos de qualificação exigidos e que
tenha especificado como objetivo social da empresa, expresso no Estatuto ou Contrato Social,
atividade de serviços compatíveis com o objeto deste contrato.
11.2. A Contratada deverásatisfazer plenamente todas as condições do Termo de Referência
e do Edital, e que preencha os requisitos de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira
e fiscal e trabalhista, conforme estabelecido na Lei nº 8.666/1993.
11.3. Da Qualificação Técnica
11.3.1. A qualificação técnica mínima para a habilitação da Contratada será demonstrada
mediante a apresentação conjunta dos documentos (apresentados por cópia autenticada ou
original), conforme a Lei nº 8666/1993, acrescentando-se:
 Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da Contratada no
Conselho e anotação de responsabilidade técnica ou equivalente;
 Comprovação de capacidade técnico-operacional da Contratada para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com oobjeto do
Termo de Referência e do Contrato. A comprovação é feita através de, no mínimo, 01 (um)
atestados/declaração de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, demonstrando que tenha executado, integral e a contento, Plano de Manejo ou objeto
equivalente;
 A comprovação de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto
deste Contrato, com habilitação técnica de no mínimo 04 (quatro) profissionais, sendo 01 (um)
com formação acadêmica em biologia para realizar os levantamentos do meio físico, de fauna,
de flora; 01 (um) com formação acadêmica em geografia para realizar os levantamentos
socioeconômicos, aspectos urbanos e legais; 01 (um) com formação acadêmica em
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engenharia florestal; e 01 (um) profissional com formação acadêmica em engenharia
ambiental;
 Declaração formal emitida pela Contratada de que os profissionais componentes da
equipe técnica especializada e os equipamentos necessários para execução do Serviço de
que trata o objeto desteContrato estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando
do início da execução dos serviços;
 Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s)
certidão(ões) expedida(s) pelo conselho de classe, em destaque, os seguintes dados: data de
início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica
contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s)
de registro(s); especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;
 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados
pela Contratada, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que concordem
em participar, a serviço da licitante, dos serviços.
11.3.2. Para comprovação da equipe técnica, deverão ser encaminhados os seguintes
documentos:
a) Relação nominal dos componentes da equipe técnica que estarão envolvidos no
planejamento, elaboração e realização do Plano de Manejo, carimbadas e assinadas por
pessoa legalmente autorizada a fazê-lo em nome da empresa;
c) Currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica, os quais
deverão conter identificação e escolaridade e devem ser acompanhados dos respectivos
diplomas por instituições reconhecidas pelo MEC;
d) Certidão de Inscrição e Regularidade de Pessoa Física dos membros da equipe da licitante
junto ao Conselho de Classe;
e) O vínculo dos membros da equipe técnica com a empresa deverá ser comprovado do
seguinte modo: I- Contrato de Prestação de Serviços ou CTPS (carteira de trabalho e
Previdência Social) ou, no caso de sócio, através do Contrato Social da empresa; II- Em caso
de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração formal,
assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar
nome completo e número da inscrição no Conselho de Classe do profissional, informando que
este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame;
f) Os profissionais indicados pela Contratada para fins de comprovação da capacidade técnicoprofissional deverão participar de serviço objeto da licitação, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
previamente pela gestora do contrato.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
12.1. O valor da contratação para fazer face à prestação dos serviços é de R$ XX.000,00 (XX
mil reais).
12.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO POR COMPENSAÇÕES
AMBIENTAIS
13.1. A despesa será paga através de compensações ambientais celebradas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, nos termos do art. 79-A da Lei 9.605/98, do art. 140, inciso III do
Decreto Federal 6.514/2008 e do art. 19, inciso VII e IX da Instrução Normativa n° 001/2018 in
verbis:
Art. 79-Ada Lei 9.605/98: Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os
órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela
execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos
estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a
qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título
executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou
jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de
recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente
poluidores.
Art. 140 do Decreto Federal 6.514/2008: São considerados serviços
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente, as ações, as atividades e as obras incluídas em projetos com,
no mínimo, um dos seguintes objetivos: [...]
V - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a
conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou
da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos
recursos hídricos; [...]X - implantação, gestão, monitoramento e
proteção de unidades de conservação.
Art. 17 da Instrução Normativa n° 001/2018: São formas de
compensação ou mitigação do dano ambiental:
[...]VII – execução de tarefas ou serviços junto a parques e jardins
públicos ou Unidades de Conservação;
[...]IX - Custeio de programas ou de projetos ambientais e educacionais;

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento será mediante a entrega e aprovação, pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São Luís - SEMMAM, de cada produto conforme descrito no cronograma (anexo
01) deste Contrato e será feito em favor da empresa até o 15°(décimo quinto) dia útil seguinte à
apresentação do produto por meio de depósito em conta corrente, após a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, de acordo com os serviços efetivamente realizados e aceitos pelo
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Contratante, atestados por Boletim de Medição,e comprovação da regularidade no
recolhimento das contribuições sociais e impostos.
14.2. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada,
esta será formalmente comunicada para que apresente justificativa e comprovação de
regularidade. Caso não se verifique a regularização, estará sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
14.3. Para o efetivo pagamento a Contratada apresentará à Contratante a Certidão Negativa de
Tributos Federais e Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Tributos Estaduais, Certidão
Negativa de Tributos Municipais, Certificado de Regularidade de Situação – CRF (FGTS), todas
atualizadas, além de outras certidões previstas na Lei nº 8.666/1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
15.2. Fornecer à Contratada documentos, informações e demais elementos pertinentes e
necessários à execução do presente contrato;
15.3. Exercer a fiscalização do contrato;
15.4. Designar representante para fiscalizar os serviços contratados;
15.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
15.6. Verificar se o objeto foi elaborado de maneira satisfatória em conformidade com o
previsto no Termo de Referência e neste Contrato;
15.7. Autorizar o pagamento à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo
e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
15.8. Verificar se o Plano é elaborado de maneira satisfatória em conformidade com o previsto
no Termo de Referência e no Contrato;
15.9. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência, no contrato
assinado e de sua proposta, da melhor maneira possível, com excelência e maestria;
16.2. Manter, durante toda a duração do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na
contratação;
16.3. Prestar, sem quaisquer ônus para a Contratante, os serviços necessários para a correção
e revisão de eventuais falhas ou defeitos apontados durante cada etapa da prestação de
serviço, sempre que a ela imputáveis;
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16.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
16.5. Atender a todas as exigências legais necessárias para a prestação dos serviços
contratados;
16.6. Cumprir os prazos indicados no cronograma;
16.7. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados,
quando em atividade para execução do serviço contratado;
16.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
16.9. Assumir todos os encargos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes da contratação, tais como: mão de obra técnica especializada,
levantamentos e estudos de campo, análise de dados coletados, materiais, entre outros;
16.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;
16.11. Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos
e obrigações decorrentes da adjudicação dos serviços objeto do contrato e do Termo de
Referência e deste Contrato, a não ser que haja autorização expressa da Contratante;
16.12. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de
acordo com as especificações constantes da proposta e do Termo de Referência;
16.13. Responsabilizar–se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado pela Contratada,
seus empregados, representantes ou prepostos diretos ou indiretamente, a este município, ou
a livre iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados, mesmo depois do vencimento
do contrato;
16.14. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas dúvidas
obriga-se prontamente a atender;
16.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os menores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
16.16. Realizar o objeto deste Contrato utilizando seu próprio acervo material, bem como o
local para realização dos serviços e insumos necessários ao bom desenvolvimento dos
serviços ora pactuados;
16.17. Responsabilizar-se por toda a logística das atividades de campo, reuniões, oficinas,
mobilizações e seus custos serão de incumbência da Contratada;
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16.18. Executar o objeto deste Contrato, conforme descrito, por pessoal qualificado, mediante
emprego de técnicas e ferramentas adequadas, observando se as seguintes condições:
16.19. Executar os estudos do Plano de Manejo com observância às demais normas
ambientais aplicáveis, devendo o mesmo ser concluído no devido prazo legal estabelecido em
contrato;
16.20. Na execução dos serviços, empregar pessoal devidamente qualificado e legalmente
habilitado, com registro nos seus respectivos conselhos de classe;
16.21. Que a Contratada esteja devidamente registrada junto ao Conselho de atividade
profissional;
16.22. Iniciar, após o recebimento da autorização,a feiturado estudo contratado
informando,emtempohábil,qualquermotivoimpeditivoouqueaimpossibilitedeconcluir os estudos
do Plano de Manejo, conforme estabelecido;
16.23. É de responsabilidade da empresa contratada, disponibilizar no mínimo 01(um)
profissional para palestrar nas OPP e na Audiência Pública de divulgação e de apresentação
dos resultados do Plano de Manejo;
16.24. A estrutura para a realização da OPP e da Audiência Pública será de inteira
responsabilidade da contratada, inclusive sua organização e divulgação.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
17.1. Os serviços do contrato serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
São Luís - SEMMAM através, da Superintendência de Planejamento Estratégico - SUPE.
17.2. A gestão do contrato, por sua vez, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de São Luís - SEMMAM.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
18.1. A Contratada obriga-se a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários, observados os termos do §1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993 in verbis:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:[...]
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos.
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO
19.1. O atraso injustificado na entrega sujeitará a Contratada à multa de mora correspondente
a 0,1% (hum décimo por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, até o limite de 10% (dez
por cento), que deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de
notificação.
19.2. Além da multa acima prevista, a SEMMAM poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as penalidades
previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações específicas, além das seguintes sanções:
v.
Advertência;
vi.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado das prestações dos serviços,
nos casos que ensejarem na sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da
SEMMAM;
vii.
Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de São Luís, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
viii.
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do
Município de São Luís.
19.3. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do Contratante.
19.4. A sanção prevista na alínea “ii” poderá ser aplicada cumulativamente à outra e não tem
caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a Contratada por perdas e danos das
infrações cometidas.
19.5. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato,
garantido o contraditório e a defesa prévia.
19.6. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a Contratada à
multa de mora de 1% (hum por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pela Contratante ou da aplicação das sanções administrativas.
19.7. A aplicação das sanções previstas nas alíneas “iii” e “iv” é de competência da SEMMAM,
devendo o órgão superior da entidade ou o órgão Contratante, prolator da decisão inicial,
remeter-lhe o respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias, para obtenção de sua ratificação.
19.8. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.
19.9. Será remetida à Secretaria de Administração do Município, cópia do ato que aplicar
qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela Contratada, a fim de que
seja averbada a penalização no Registro Cadastral da empresa.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO
20.1. A Contratante poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar,
amigavelmente, o seu distrato na forma da lei. A rescisão, por inadimplemento das obrigações
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da Contratada, poderá ser declarada unilateralmente depois de garantido o devido processo
legal, mediante decisão motivada.
20.2. A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em que
admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus efeitos a
partir da publicação do ato no Diário Oficial do Município.
20.3. Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, ficará a
Contratada sujeita à multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos
serviços não executados, sem prejuízo, ainda, da retenção de créditos, da reposição de
importâncias indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem apurados, cuja
cobrança se fará judicialmente.
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS
21.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
22.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial Do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO
18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da cidade de São Luís - MA.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
São Luís, xx de xx de 2020.
_________________________
Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti Fialho
Secretária SEMMAM
_________________________
Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
___________________________
___________________________
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ANEXO 01 – CRONOGRAMA
FASES

ETAPAS

PRODUTO

PRAZO

% DO VALOR DO
DESEMBOLÇO

FASE 1

1ª ETAPA–Planejamento

Plano de trabalho

Até 30 dias
após a
assinatura do

30%

contrato

FASE 2

2ª ETAPA– Coleta,

Diagnóstico da ARIE

Até 60 dias

análise, atualização das

após a

informações.

assinatura do
contrato

_________________

30%

3ª ETAPA –
Reconhecimento de
campo
FASE 3

4 ª ETAPA – Oficina de
Planejamento
Participativo – OPP.
_________________
5 ª ETAPA –Realização
de
levantamento
de
campo
e
estudos
específicos.

Plano de manejo

Até 90 dias
após a
assinatura do
contrato

40%

_________________
6 ª ETAPA –
Estruturação do plano de
manejo.
_________________
7 ª ETAPA – Entrega
eaprovação do Planode
Manejo da ARIE.
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