
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo de compra nº 001/2011 
Modalidade: Inexigibilidade nº 001/2011 

 
 
 
I Fundamentação legal 
Lei nº 8.666/93, art. 25, inciso II, cumulado com o art. 13, inciso IV, da mesma lei, e o Decreto Estadual n° 

43.605/2003; 

II Objeto 
Contratar pessoa jurídica de direito privado para o gerenciamento do convênio nº 2101010400311, 

firmado entre o Instituto Estadual de Florestas - IEF e a OSCIP/Fundação Matutu, para “Implantar o 

Núcleo de Apoio ao Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional da Serra do Papagaio, dando suporte ao 

mesmo em sua fase inicial de planejamento e executando ações que garantam a gestão ambiental 

integrada e o fomento de atividades econômicas compatíveis com o ecodesenvolvimento, através da 

construção de estratégias para formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas 

adequadas à realidade local”. 

III Serviços 
i) dar suporte à Diretoria Executiva do CER - Serra do Papagaio no planejamento e gestão 

das atividades do Consórcio; 
ii) coordenar processos de implantação de sistema de planejamento e gestão; e  
iii) executar as atividades previstas no Plano de Trabalho – Anexo I do convênio nº 

2101010400311. 
 

IV Propriedade intelectual 
Todo conteúdo, sistemas e processos gerados em decorrência dos serviços, pertencerão à Fundação 

Matutu, sendo os mesmos de sua livre utilização e não cabendo qualquer tipo de recurso em relação a 

isso. 

V Prazo para execução 
Conforme o plano de trabalho e o cronograma constantes no convênio nº 2101010400311. 

VI Sigilo 
Toda informação disponibilizada pela contratante deverá permanecer em sigilo e só poderá ser utilizada 

para os fins previstos no contrato. 

VII Perfil Exigido para a Contratada e Coordenação Geral pelo trabalho 
 Graduado ou pós-graduado em curso da área de conhecimento de Meio Ambiente e experiência 

profissional em coordenação/gerenciamento em instituições públicas e privadas. 



 

VIII Perfil da Equipe de Trabalho 
Equipe composta de profissionais com experiência e graduados (educação superior) para atuar na 
Coordenação de Comunicação e no Apoio Técnico-Gerencial - escolaridade mínima do ensino médio: 
Apoio Administrativo 
 
IX Forma de pagamento/ prazos de execução 

O pagamento será efetivado em 06 (seis) parcelas iguais durante a vigência do contrato. 

X Vigência 
12 (doze) meses no período de janeiro a dezembro de 2012, podendo ser prorrogado conforme Termo 

Aditivo firmado entre IEF/SEMAD e Fundação Matutu. 

XI Condições para contratação 
1. Declaração de inexistência de fatos impeditivos 

2. Declaração de não utilização de mão de obra infantil 

3. Documentação: 

Jurídica - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

Regularidade fiscal  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) 

b) prova de regularidade junto ao FGTS; 

c) prova de regularidade junto ao Ministério do Trabalho; 

Comprovante de escolaridade em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e de 

experiência profissional da equipe de trabalho, conforme item VII e VIII. 

4. Proposta - constar rubrica em todas as folhas e estar assinada pelo representante legal, em papel 

timbrado, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras 

ou entrelinhas. 

5. Aceitabilidade do preço - os recursos para realização dos serviços a serem contratados constam no 

Convênio nº 2101010400311 celebrado entre a OSCIP FUNDAÇÃO MATUTU e o INSTITUTO ESTADUAL 

DE FLORESTAS e estão definidos em um montante máximo de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 

reais). 

 
XII – Anexos 
Faz parte deste termo, como anexos, minuta do contrato, despacho e termo de inexigibilidade de 
licitação. 
 

Aiuruoca, 27 de dezembro de 2011. 

 

GUILHERME DE MELO FRANÇA 
PRESIDENTE 


