
Dúvidas – Edital Restauração florestal na Bacia do Guandu/ES 

1 - No portal prosas onde subiremos as propostas, é solicitado como documento de 

habilitação uma ata de assembleia para definição da diretoria atual, porém somos 

uma empresa de sociedade limitada e não uma associação, onde o nosso diretor 

executivo é o representante legal da empresa comprovado através do contrato 

social. 

Devido a isso gostaríamos de saber se a apresentação do contrato social nesse 

campo é valida ou não? 

Caso não seja validado essa informação através do contrato social, gostaríamos de 

verificar se existe um modelo específico relacionado a esse documento (ata de 

assembleia para definição da diretoria atual). 

Resposta: Sim, o contrato social é valido. A Ata de assembleia é utilizada 

para empresas que possuem Estatuto. 

2 - No Edital tem especificado que a proposta técnica deve atender aos objetivos do 

Programa de Recuperação de APPs e ARHs (PG26), existe um documento contendo 

esses objetivos e onde poderia encontra-lo? 

RESPOSTA: Os objetivos sobre o programa e sobre a elaboração das 

propostas técnicas estão todos contidos no Edital. 

3 - É possível a realização da visita in loco da região e/ou das propriedades já 

definidas? 

RESPOSTA: Para este edital, tivemos apenas a visita virtual, que aconteceu 

no dia 06/04/2022 

4 - Caso a participação seja em mais de um lote os mesmos 3 profissionais podem 

ser apresentados ou é necessário 03 profissionais com as devidas experiências por 

lote? 

DESDE QUE NÃO HAJA COMPROMENTIMENTO DAS ENTREGAS, CASOA FR BVEJA 

QUE NÃO ESTA ATENDENDO, ELA PODE PEDIR MUDANÇAS NO QUADRO 

RESPOSTA: Se não houver comprometimento das entregas, os mesmos 

profissionais podem ser apresentados em todos os lotes. Porém, durante a 

execução dos trabalhos, se a Fundação Renova sentir que o trabalho está 

sendo comprometido, a mesma poderá pedir mudanças no quadro de 

funcionários.  

5 - Analisando as planilhas QQP – Quadro de Quantidade e Preços (Anexo III do 

Edital) foi observado que a planilha QQP do Lote 9 é a única planilha que apresenta 

uma distribuição com maior replicação dos itens, duplicando os itens até o item 

30.1. 

Para os lotes 8, 10 e 11 as planilhas QQP foram similares, com itens sintetizados 

até o item 16.1.Pergunta-se então se existe alguma diferenciação para o lote 9 ou 

particularidade, tendo em vista que a distribuição da planilha QQP é diferente das 

dos demais lotes? 

RESPOSTA: Os lotes, o escopo e os valores não são diferentes, são apenas 

mudanças em anos de escalonamento e cumprimento de objetivos da 

Fundação Renova.  

 



6 -  Participação de Consórcios 

Para participação de consórcios bastará o Termo de Compromisso de Constituição 

de Consórcio - TCCC, a ser efetivado quando de eventual contratação? o TCCC 

necessita ser registrado?  

Resposta: Sim, o TCC precisa estar registrado na data de assinatura do 

Contrato. Para participar como consorcio, deve ser enviada a Carta de 

intenção das empresas, já registrada em Cartório. 

 

Plano de Gestão Ambiental - PGA 

O Edital dispõe que o PGA é de apresentação obrigatória junto à proposta técnica 

(p. 54). Entendemos que o documento em questão deve seguir o modelo intitulado 

"FM-LIC-002 - PGA - Plano de Gestão Ambiental Rev01.docx" que se encontra na 

pasta "PG-LIC-001 - Requisitos de Gestão Ambiental\Anexos" do documento "Anexo 

X - Procedimentos de Gestão Ambiental.zip", disponível no portal Prosas. Está 

correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: Sim, está correto 

 

03 - Encargos Sociais, Tributos e Seguros 

O edital dispõe que, na proposta comercial, devem ser considerados "Composição 

dos encargos sociais e tributos e consideração dos Seguros conforme exigências 

descritas na Minuta Contratual" (p. 61). Entendemos que, por minuta contatual, 

o edital se refira ao "ANEXO VII - Minuta de Prestação de Serviços". Ocorre que 

nem o edital nem aquele anexo relacionam claramente os encargos sociais, tributos 

e especialmente os seguros em que a contratada deverá incorrer. Solicitamos que 

essa lacuna seja preenchida para adequada formulação da proposta. 

Resposta:  

 

Os seguros estão abaixp e marcados como aplicáveis: 

 

GARANTIA DE 

EXECUÇÃO 

CONTRATUAL:  

☐  Não aplicável 

☐  Carta de Fiança Bancária, sem benefício de ordem ou qualquer ressalva 

ao pronto levantamento pela CONTRATANTE de valor correspondente a 10% 

(dez por cento)  do VALOR DO CONTRATO, observado o mínimo de 

R$100.000,00 (cem mil reais), devendo constar a CONTRATANTE como 

favorecida, válida durante todo o período de vigência do CONTRATO e por 

mais 60 (sessenta) dias após o seu encerramento. 

☒  Seguro Garantia: em valor correspondente a 10% (dez por cento) do 

VALOR DO CONTRATO, observado o mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais), 

devendo constar a CONTRATANTE como beneficiária, válido durante todo o 

período de vigência do CONTRATO e por mais 60 (sessenta) dias após o seu 

encerramento. 

SEGUROS: Seguro de Responsabilidade Civil Geral:  

☒  Aplicável                  ☐  Não Aplicável   

Seguro que contemple, ao menos, extensão para a Responsabilidade Civil do 

Empregador, no qual a CONTRATANTE deve figurar como cossegurada para 

garantir a responsabilidade civil da CONTRATADA por danos emergentes, 

lucros cessantes, danos materiais, pessoais (incluindo danos morais e 

estéticos) e corporais causados a terceiros, em decorrência de suas 

atividades na execução do OBJETO/prestação dos SERVIÇOS, com cobertura 

mínima de 10% (dez por cento) do VALOR DO CONTRATO, observado o 

mínimo de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), válido durante todo o 



período de vigência do CONTRATO e por mais 60 (sessenta) dias após o seu 

encerramento. 

 

Seguro de Vida e Invalidez: 

☒  Aplicável                  ☐  Não Aplicável 

Seguro que contemple morte por qualquer causa, com cobertura adicional 

de morte acidental, invalidez permanente parcial e total, respeitadas as 

coberturas mínimas porventura estipuladas na convenção coletiva dos 

COLABORADORES, com cobertura mínima de 20 (vinte) vezes o salário 

nominal do COLABORADOR, válido durante todo o período de vigência do 

CONTRATO e por mais 60 (sessenta) dias após o seu encerramento. 

 

Seguro de Responsabilidade Civil de Veículos Terrestres Motorizados: 

☒  Aplicável                  ☐  Não Aplicável 

Seguro para cobertura de danos próprios ou a terceiros causados por 

veículos da CONTRATADA ou de SUBCONTRATADOS, ou por eles alugados, 

quando comprovadamente alocados nas atividades deste CONTRATO, com 

cobertura mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais, R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) para danos corporais e R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) para danos morais, válido durante todo o período de 

vigência do CONTRATO e por mais 60 (sessenta) dias após o seu 

encerramento. 

 

 

Seguro de Erros e Omissões Profissionais (E&O): 

☐  Aplicável                  ☒  Não Aplicável 

Seguro contratado para os SERVIÇOS que deverá contemplar, no mínimo, a 

Cobertura por prejuízos financeiros resultantes de falha na atividade 

profissional da CONTRATADA, custos de defesa desde o início do processo 

referente a reclamação judicial coberta pela apólice, além de honorários 

advocatícios e quaisquer outras despesas relacionadas a sentenças ou 

acordos judiciais, no qual a CONTRATATANTE deverá figurar como 

beneficiária, com cobertura mínima do VALOR DO CONTRATO, válido 

durante todo o período de vigência do CONTRATO e por mais 60 (sessenta) 

dias após o seu encerramento. 

 

☐  Outros, conforme ANEXO inserir nº do anexo     

 

 

Em relação ao impostos devem ser considerados os inerentes a prestação 

de serviços, bem como deve ser observado o regime de tributação da sua 

empresas: 

 

Abaixo alguns impostos, porém não são limitados a esses: 

 

ISS, PIS, COFINS, IR, CSSL  e outros conforme lei. 

 

Os encargos sociais também devem ser conforme legislação vigente.  

 

Alguns encargos obrigatórios que incidem na mão de obra: INSS e FGTS. 

Favor observar que existem outros encargos conforme lei. A empresa 



deverá apresentar todos os encargos e cientes que é sua responsabilidade 

a informação correta e a previsão. 

O Anexo VII foi substituído no Prosas, contendo estes ajustes. 

 

Planilha global e planilha detalhada 

O edital dispoõe que "As PROPONENTES deverão apresentar as duas planilhas de 

preços, sendo uma com valores globais, com as linhas macros e a outra com o 

detalhamento de cada um dos serviços a serem realizados" (p.62). Na reunião de 

esclarecimento foi informado que a planilha com valores globais não seria 

exigida. Solicitamos confirmar essa informação. Caso contrário, solicitamos 

informar quais seriam as "linhas macros" a compor a planilha com valores globais e 

em que campo do portal Prosas ela deveria ser inserida. 

 

Solicitamos, também, confirmar que o que se chamou de planilha "com 

detalhamento de cada um dos serviços" é o Quadro de Quantidades e Preços 

(QQP). Caso contrário, solicitamos esclarecer qual a diferença entre um e outro 

documento e em qual campo do portal Prosas o primeiro deverá ser inserido. 

 

7- Represento a empresa Vivaci Consultoria Gestão e serviços e Gostaríamos de 

saber se existe alguma exigência de comprovação da forma de vínculo dos 

profissionais que vão integrar o corpo técnico com a empresa proponente, por 

exemplo carteira assinada, contrato de prestação de serviços, etc? 

RESPOSTA: Sim, é necessário comprovação de vínculo dos profissionais 

contratados das proponentes, sejam ele CLT, contratos e/ou outros.  

Além disso, é importante ressaltar que, o quadro de profissionais contidos 

nas propostas técnicas deverá ser o mesmo ao assumir o contrato.  

 

8 -Com relação a retenção de 20% dos recursos em algumas linhas, no documento 

Anexo IV – Critérios de Medição, traz a informação que o pagamento ocorrerá após 

36 meses, porém vinculado ao atingimento dos indicadores propostos. É correto 

afirmar que findados os 36 meses será realizada a vistoria de atendimento de 

indicadores e realizado o pagamento? Caso as metas sejam atingidas antes deste 

tempo será realizado o pagamento do recurso retido? 

RESPOSTA: Sim, essa é uma avaliação conjunta, se a FR entender que os 

indicadores foram atingidos em prazos menores que os 36 meses, os 

recursos serão liberados sim.  

9– Sabedores que trabalhos em áreas rurais estão sujeitos a diversos fatores 

climáticos (chuvas, secas , granizo, vendavais, etc) ou antrópicos ( queimadas, 

sabotagem, etc), qual o pensamento da Fundação Renova quanto ao pagamento do 

recurso retido (20%) após 36 meses nestes casos, considerando o não atingimento 

dos indicadores previstos? 

RESPOSTA: O planejamento das implantações e manutenções devem 

sempre conter a previsão de fatores climáticos, visando sempre a 

qualidade do trabalho e o atingimento dos indicadores.  

O plantio é sempre realizado em períodos chuvosos, portanto, o 

atingimento dos indicadores deve prever isso. 



Já, para os casos antrópicos, como, por exemplo, queimadas e sabotagem, 

será avaliado caso a caso e, se não for comprovado a responsabilidade da 

proponente, o recurso retido será liberado.  

10 – Considerando que são dois lotes por município e neste contexto um universo 

de 64 propriedades é possível, visando otimização de custos, a utilização de equipe 

técnica, escritório e equipamentos de forma compartilhada, principalmente, de 

coordenação, escritório e galpão depósito? 

RESPOSTA: Sim, desde que não comprometa a qualidade dos serviços 

prestados.  

11 – Considerando o preço de mudas da QQP R$ 3,72 / unidade para venda, ou 

seja, preço com a inclusão de tributos e impostos, nos parece deficitário. Esta 

cotação foi realizada em viveiros da região dos Lotes? Caso afirmativo, é possível o 

repasse de relação de viveiros fornecedores da Fundação Renova? 

RESPOSTA: Sim, repassamos toda a relação de viveiros fornecedores da 

Fundação Renova.  

É importante ressaltar que a proponente não tem a obrigatoriedade de 

realizar a compra em viveiros indicados pela FR, mas é obrigatório utilizar 

material genético da região, da mesma fitofisionomia. 

 

12 - Ítem 4.3. Além do apoio a elaboração do CAR, as proponentes deverão prever 

apoio à retificação dos perímetros das propriedades, quando o CAR não garantir 

essa segurança, para evitar impasses ao programa e principalmente à restauração 

da propriedade. 

RESPOSTA: A retificação do CAR não está prevista no escopo dos serviços, 

apenas a elaboração do mesmo.  

Pergunta : O apoio a retificação dos perímetros da propriedade implica no 

levantamento topográfico planimétrico dos vértices do imóvel, utilizando GPS 

Geodésico ou estação Total, cadastro de confrontantes e elaboração de peças 

técnicas conforme padronização técnica exigida em cartórios e quando couber no 

disposto na Lei 10267/01 que dispõe sobre a obrigatoriedade e define normas e 

prazos para elaboração do georreferenciamento de imóveis rurais? 

RESPOSTA: A retificação do CAR não está prevista no escopo dos serviços, 

apenas a elaboração do mesmo.  

13 -Considerando que o material para a construção do cercamento é de 

responsabilidade da Fundação Renova e também critério de avaliação (indicador), 

haverá o acompanhamento por parte da Fundação Renova no momento da entrega 

destes insumos no galpão da Contratada, ou esta inspeção será de responsabilidade 

da Contratada? 

RESPOSTA: Sim, haverá acompanhamento por parte da Fundação Renova 

na entrega dos insumos. Esse acompanhamento é feito pelo fiscal 

responsável pela área de trabalho.  

 


