
 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 33/2019 

O Instituto Etnia Planetária, IEP, inscrito no CNPJ 07.174.223/0001-14 , 

Organização Sem Fins Lucrativos, situado na BR116, n. 2775, Bairro Lourdes, na 

cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95070-070, torna 

público, para o conhecimento dos interessados que realizará A COTAÇÃO PRÉVIA 

DE PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO, MANEJO, 

TRATOS CULTURAIS E INSTALAÇÃO DE PLACAS para o projeto intitulado 

Restauração Hidroflorestal, de acordo com Plano de Trabalho em Execução, 

através do Convênio Siconv 843478/2017.   

PLANO DE TRABALHO 

META 2 RECUPERAÇÃO HIDROFLORESTAL DE 710,10 HECTARES NA BACIA DO GRAVATAÍ 

ETAPA 4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE   

TERMO DE REFERÊNCIA 

TdR CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Valor disponível 

> Total do lote: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) 

IEP – CONSELHO DIRETOR 

As empresas/profissionais interessados em participar do processo de cotação 
deverão enviar sua proposta de acordo com as instruções contidas no presente 
documento para o e-mail 843478@etniaplanetaria.org  Para dúvidas, 
esclarecimentos e solicitações de documentos complementares, favor entrar em 
contato pelo telefone 54.991938076, ou através do e-mail 
etniaplanetaria@etniaplanetaria.org ou 843478@etniaplanetaria.org. 
 
A Cotação de Preços será realizada conforme o cronograma a seguir:   

Lançamento da cotação de preços:  13/05/2019 a partir das 08.00 h. 

Início do acolhimento das propostas:  13/05/2019 a partir das 08.00 h. 

Limite do acolhimento das propostas:  15/05/2019 até as 17.00 h. 

Data da realização da apuração da cotação:  16/05/2019 até as 12.00 h. 

Data da divulgação do resultado da cotação:  16/05/2019 até as 18.00 h. 

Local de publicação: Etniaplanetaria.org/hidroflorestal.com.br 

  

 

 

 

 

 

IEP 
> CONVÊNIO SICONV      

Nº 843478/2017 

> Nº DO PROGRAMA 

4420420150002 

> Nº DO ÓRGÃO 

00004/2017 

> Nº DO PROCESSO 

02000.000155/2016-47 

> Nº DA PROPOSTA 

047710/2015 

>  

 

Endereço:      

Br 116, n. 2775, Bairro Lourdes.   

Caxias do Sul, RS. CEP: 95070-070. 

etniaplanetaria@etniaplanetaria.org 

mailto:843478@etniaplanetaria.org
mailto:etniaplanetaria@etniaplanetaria.org
mailto:843478@etniaplanetaria.org
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METODOLOGIA DE PLANTIO 

Para recuperação das Áreas de Preservação Permanente propõe-se como procedimento comum o zoneamento, com 

a garantia da extensão contínua dessas áreas, priorizando a ecologia do ecossistema em 5 zonas pré-delimitadas. O 

plantio, replantio, tratos culturais e manejo será realizado por pessoa jurídica contratada e deverá corresponder as 

orientações técnicas do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. As atividades descritas serão acompanhadas 

pelo IEP regularmente, que será o responsável pela logística operacional entre as empresas contratadas, de forma 

que o cronograma não sofra atrasos prejudiciais. Proposta de Zoneamento para as Áreas de Preservação 

Permanente: Z1: Zona Produtiva: nascente e curso d’água; Z2: Zona de fluxo gênico (10m): corredor natural entre a 

zona de recuperação e a produtiva; Z3: Zona de Recuperação (20m): ilhas de diversidade, sementes e avifauna; Z3-

Z4: Zona de transição para germinação das espécies repostas nas ilhas de diversidade (Z3); Z4: Zona de Manejo 

Produtivo (conforme APP – sobra): plantio com finalidade econômica; Z5: Zona de Conectividade: banhados. Propõe-

se a criação de faixas de livre acesso a zona produtiva – 1 nas respectivas áreas de preservação em decorrência da 

água ser um bem público com direitos de acesso (dessedentação e uso humano); **Os pontos de acesso da avifauna 

(poleiros) poderão ser instalados na zona 1-2 e 23; ***A zona 2 – fluxo gênico deve ser constantemente monitorada 

em decorrência de abrigar a principal função da APP. Foram iniciadas duas opções de metragem de recuperação, uma 

de 30 metros cada lado do rio, conforme artigo 4 do código florestal e outra estendida de 50 metros. Para cada zona 

será definido um método de plantio, conforme técnicas descritas abaixo: Técnica 1: Regeneração natural por 

isolamento da área: zona de fluxo gênico (Z2); Técnica 2: Plantio total da vegetação: zona de recuperação (Z3); 

Técnica 3: Plantio total com cercamento: zona de recuperação (Z3); Técnica 4: Enriquecimento/adensamento: ilhas 

de diversidade na zona de recuperação (Z3); Técnica 5: Enriquecimento/adensamento com cercamento: para a ilhas 

de diversidade na zona de recuperação (Z3); Técnica 6: Nucleação: para a ilhas de diversidade na zona de recuperação 

(Z3); Técnica 7: Nucleação com cercamento: para a ilhas de diversidade na zona de recuperação (Z3); Técnica 8: 

Muvuca e semeadura: para as áreas degradadas em grande escala situadas na zona de recuperação (Z3) e na zona 

de transição, consistindo na semeadura direta, por meio de uma mistura de sementes de árvores nativas com 

espécies de adubação verde e alimentícias, podendo ser complementada com a técnica de 

adensamento/enriquecimento com mudas para complementar a recuperação; Técnica 9: Agrofloresta: para conectar 

a zona de manejo produtivo (Z4) a zona de recuperação (Z3). Em cada metodologia estão previstos os custos de 

implantação, monitoramento e tratos culturais e/ou ações de controle. O Zoneamento poderá ter o formato circular 

ou poligonal, de acordo com a zona produtiva (1) e as técnicas poderão ser aplicadas isoladamente ou consorciadas, 

de acordo com o diagnóstico e a elaboração do PRADA. Para atingir a meta, o projeto fará uso de apenas duas 

modalidades (macro) de restauração florestal: Agrofloresta na zona de manejo produtivo (4) e plantio de mudas 

nativas para a zona de recuperação (3), com as espécies do Inventário Florestal do Rio Grande do Sul. Em decorrência 

da extensa área de recuperação proposta, o plantio será majoritariamente implementado através da germinação de 

sementes, sendo adquiridas apenas mudas de espécies secundárias tardias e climácicas, para enriquecimento das 

áreas de preservação permanente em recuperação e após ajuste do plano de trabalho, as frutíferas. Como meta do 

planejamento da proposta técnica, a área de recuperação hidroflorestal foi estimada em 710,10 hectares, 

distribuídos entre áreas públicas e privadas, compreendendo dois tipos de restauração: em grande escala para 

conectar fisicamente as áreas de preservação permanente em recuperação, situadas em áreas de domínio público; e 

em mosaico, em áreas privadas segundo o Art. 3º inciso “V” da Lei 12.651/2012.  A implementação dos projetos 

deverá corresponder a estratificação do recorte geoespacial indicado na proposta, respeitando os limites hídricos, 

legais, domínios territoriais, pleno atendimento as zonas agroecológicas para otimização da restauração da paisagem 

hidroflorestal. Ainda, as respectivas áreas de recuperação serão subdivididas para representação dos dados em três 

categorias: áreas agrícolas, áreas de conservação e áreas protetoras (amortecimento). Em áreas agrícolas será 

priorizada a recuperação de nascentes. Em áreas de conservação será priorizada a recuperação do Refúgio de Vida 

Silvestre Banhado dos Pachecos e Terra Indígena. Em áreas protetoras serão priorizadas as ações na Nascente dos 

Sinos e Santuário Alto Caraá. Estimativa de cálculo: Área Pública: 210,10 hectares Área Privada: 500 hectares O 
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plantio poderá ocorrer de formas: Manual e Mecanizado, onde o manual é indicado para as áreas de mosaico e o 

mecanizado em áreas de grande escala. Ressalta-se ainda, que o custo do plantio mecanizável (sementes) fica até 

quatro vezes mais baixo quando comparado ao plantio de mudas. Plantio Manual:  abertura de berços para mudas 

e covetas para sementes, irrigação e colocação de hidrogel, adubação, coroamento, e por fim, cercamento quando 

necessário. Plantio Mecanizado: em áreas públicas, através da preparação da terra, gradagem, plantio com 

plantadeira ou lançadeira e irrigação. Para o sucesso das ações de recuperação, deve ser crucial o isolamento da área, 

quando necessário, e a retirada do (s) fator (es) de degradação (fogo, invasão pelo gado, extração seletiva, 

desmatamentos, erosão, etc.). Antes da implantação dos projetos, é indispensável identificar e isolar esses fatores, 

com destaque no PRADA para a presente situação. A adoção de medidas de controle e erradicação de espécies 

vegetais exóticas invasoras será planejada conforme a demanda da ação, através do monitoramento. Os insumos 

como a adubação verde, inseticidas e pesticidas orgânicos deverão ser preferencialmente utilizados como materiais 

para os tratos culturais. Ainda, decorrente das severas condições climáticas, foi incluído a utilização de hidrogel como 

alternativa no aumento da capacidade de armazenamento de água e nutrientes no solo. A execução dos Sistemas 

Agroflorestais propostos para a zona de manejo produtivo (4), usará preferencialmente mudas enxertadas e 

produzidas através de sementes beneficiadas de alta qualidade. Conforme descrição do zoneamento, como regra 

comum, o monitoramento permitirá a prevenção e o controle das seguintes perturbações:  zona 2: fogo, fauna, 

invasoras e erosão; zona 3: fogo, fauna, invasoras e fitossanitário; zona 3-4: controle de germinação e reposições; 

zona 4: isolamento e fitossanitário. zona 5: invasoras e erosão. 

Cronograma das atividades incluídas na prestação do serviço:  

• Plantio e Replantio: o plantio será dividido em duas etapas e ocorrerá entre os meses de maio a setembro. 

A primeira etapa foi programada para 2019 e a segunda etapa para 2020. Replantio: apenas em 2019.  

• Tratos culturais e manejo das áreas em recuperação: programado para duas etapas junto com o 

monitoramento, sendo a primeira etapa entre outubro de 2019 a abril de 2020 e a segunda entre outubro 

a dezembro de 2020.  

• Instalação de placas: programado para 2019 durante a fase de plantio. 

• Transporte das mudas: programado para o período de plantio em 2019 e 2020. 

 

Área de execução dos serviços: Município de Caraá (80%), Glorinha (5%), Gravataí (14%) Viamão (1%).  

Número de imóveis privados: 450 

Número de Imóveis Públicos: 8 

Área de recuperação: 710,10 hectares 

Replantio: estimado em 15% 

 



 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 34/2019 

O Instituto Etnia Planetária, IEP, inscrito no CNPJ 07.174.223/0001-14 , 

Organização Sem Fins Lucrativos, situado na BR116, n. 2775, Bairro Lourdes, na 

cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95070-070, torna 

público, para o conhecimento dos interessados que realizará A COTAÇÃO PRÉVIA 

DE PREÇOS, objetivando a AQUISIÇÃO DE MUDAS para o projeto intitulado 

Restauração Hidroflorestal, de acordo com Plano de Trabalho em Execução, 

através do Convênio Siconv 843478/2017.   

PLANO DE TRABALHO 

META 2 RECUPERAÇÃO HIDROFLORESTAL DE 710,10 HECTARES NA BACIA DO GRAVATAÍ 

ETAPA 4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE   

TERMO DE REFERÊNCIA 

TdR AQUISIÇÃO DE MUDAS  

Valor disponível 

> Total do lote: R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) 

IEP – CONSELHO DIRETOR 

As empresas/profissionais interessados em participar do processo de cotação 
deverão enviar sua proposta de acordo com as instruções contidas no presente 
documento para o e-mail 843478@etniaplanetaria.org  Para dúvidas, 
esclarecimentos e solicitações de documentos complementares, favor entrar em 
contato pelo telefone 54.991938076, ou através do e-mail 
etniaplanetaria@etniaplanetaria.org ou 843478@etniaplanetaria.org. 
 
A Cotação de Preços será realizada conforme o cronograma a seguir:   

Lançamento da cotação de preços:  13/05/2019 a partir das 08.00 h. 

Início do acolhimento das propostas:  13/05/2019 a partir das 08.00 h. 

Limite do acolhimento das propostas:  15/05/2019 até as 17.00 h. 

Data da realização da apuração da cotação:  16/05/2019 até as 12.00 h. 

Data da divulgação do resultado da cotação:  16/05/2019 até as 18.00 h. 

Local de publicação: Etniaplanetaria.org/hidroflorestal.com.br 

  

 

 

 

 

 

IEP 
> CONVÊNIO SICONV      

Nº 843478/2017 

> Nº DO PROGRAMA 

4420420150002 

> Nº DO ÓRGÃO 

00004/2017 

> Nº DO PROCESSO 

02000.000155/2016-47 

> Nº DA PROPOSTA 

047710/2015 

>  

 

Endereço:      

Br 116, n. 2775, Bairro Lourdes.   

Caxias do Sul, RS. CEP: 95070-070. 

etniaplanetaria@etniaplanetaria.org 

mailto:843478@etniaplanetaria.org
mailto:etniaplanetaria@etniaplanetaria.org
mailto:843478@etniaplanetaria.org


 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 35/2019 

O Instituto Etnia Planetária, IEP, inscrito no CNPJ 07.174.223/0001-14 , 

Organização Sem Fins Lucrativos, situado na BR116, n. 2775, Bairro Lourdes, na 

cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95070-070, torna 

público, para o conhecimento dos interessados que realizará A COTAÇÃO PRÉVIA 

DE PREÇOS, objetivando a AQUISIÇÃO DE MUDAS para o projeto intitulado 

Restauração Hidroflorestal, de acordo com Plano de Trabalho em Execução, 

através do Convênio Siconv 843478/2017.   

PLANO DE TRABALHO 

META 2 RECUPERAÇÃO HIDROFLORESTAL DE 710,10 HECTARES NA BACIA DO GRAVATAÍ 

ETAPA 4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE   

TERMO DE REFERÊNCIA 

TdR AQUISIÇÃO DE MUDAS  

Valor disponível 

> Total do lote: R$45.938,42 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e oito 

reais e quarenta e dois centavos) 

IEP – CONSELHO DIRETOR 

As empresas/profissionais interessados em participar do processo de cotação 
deverão enviar sua proposta de acordo com as instruções contidas no presente 
documento para o e-mail 843478@etniaplanetaria.org  Para dúvidas, 
esclarecimentos e solicitações de documentos complementares, favor entrar em 
contato pelo telefone 54.991938076, ou através do e-mail 
etniaplanetaria@etniaplanetaria.org ou 843478@etniaplanetaria.org. 
 
A Cotação de Preços será realizada conforme o cronograma a seguir:   

Lançamento da cotação de preços:  13/05/2019 a partir das 08.00 h. 

Início do acolhimento das propostas:  13/05/2019 a partir das 08.00 h. 

Limite do acolhimento das propostas:  15/05/2019 até as 17.00 h. 

Data da realização da apuração da cotação:  16/05/2019 até as 12.00 h. 

Data da divulgação do resultado da cotação:  16/05/2019 até as 18.00 h. 

Local de publicação: Etniaplanetaria.org/hidroflorestal.com.br 

  

 

 

 

 

 

IEP 
> CONVÊNIO SICONV      

Nº 843478/2017 

> Nº DO PROGRAMA 

4420420150002 

> Nº DO ÓRGÃO 

00004/2017 

> Nº DO PROCESSO 

02000.000155/2016-47 

> Nº DA PROPOSTA 

047710/2015 

>  

 

Endereço:      

Br 116, n. 2775, Bairro Lourdes.   

Caxias do Sul, RS. CEP: 95070-070. 

etniaplanetaria@etniaplanetaria.org 

mailto:843478@etniaplanetaria.org
mailto:etniaplanetaria@etniaplanetaria.org
mailto:843478@etniaplanetaria.org


 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 36/2019 

O Instituto Etnia Planetária, IEP, inscrito no CNPJ 07.174.223/0001-14 , 

Organização Sem Fins Lucrativos, situado na BR116, n. 2775, Bairro Lourdes, na 

cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95070-070, torna 

público, para o conhecimento dos interessados que realizará A COTAÇÃO PRÉVIA 

DE PREÇOS, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO PERMANENTES para 

o projeto intitulado Restauração Hidroflorestal, de acordo com Plano de Trabalho 

em Execução, através do Convênio Siconv 843478/2017.   

PLANO DE TRABALHO 

META 2 RECUPERAÇÃO HIDROFLORESTAL DE 710,10 HECTARES NA BACIA DO GRAVATAÍ 

ETAPA 4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE   

TERMO DE REFERÊNCIA 

TdR Aquisição de Ferramentas e materiais não permanentes para execução dos 

PRADA 

Valor disponível 

> Total do lote: R$30.077,00 (trinta mil e setenta e sete reais) 

IEP – CONSELHO DIRETOR 

As empresas/profissionais interessados em participar do processo de cotação 
deverão enviar sua proposta de acordo com as instruções contidas no presente 
documento para o e-mail 843478@etniaplanetaria.org  Para dúvidas, 
esclarecimentos e solicitações de documentos complementares sobre os itens 
contratados, favor entrar em contato pelo telefone 54.98121-3761, ou através do 
e-mail etniaplanetaria@etniaplanetaria.org ou 843478@etniaplanetaria.org. 
 
A Cotação de Preços será realizada conforme o cronograma a seguir:   

Lançamento da cotação de preços:  13/05/2019 a partir das 08.00 h. 

Início do acolhimento das propostas:  13/05/2019 a partir das 08.00 h. 

Limite do acolhimento das propostas:  15/05/2019 até as 17.00 h. 

Data da realização da apuração da cotação:  16/05/2019 até as 12.00 h. 

Data da divulgação do resultado da cotação:  16/05/2019 até as 18.00 h. 

Local de publicação: Etniaplanetaria.org/hidroflorestal.com.br 

  

 

 

 

 

 

IEP 
> CONVÊNIO SICONV      

Nº 843478/2017 

> Nº DO PROGRAMA 

4420420150002 

> Nº DO ÓRGÃO 

00004/2017 

> Nº DO PROCESSO 

02000.000155/2016-47 

> Nº DA PROPOSTA 

047710/2015 

>  

 

Endereço:      

Br 116, n. 2775, Bairro Lourdes.   

Caxias do Sul, RS. CEP: 95070-070. 

etniaplanetaria@etniaplanetaria.org 

mailto:843478@etniaplanetaria.org
mailto:etniaplanetaria@etniaplanetaria.org
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