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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020 

OBJETO:  

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de plantio de mudas de 
forrageiras no canteiro central, plantio de diversas mudas de árvores nos bordos laterais e 
da revitalização do gramado existente, incluindo toda a manutenção do que foi plantado e a 
irrigação com caminhão pipa, na rodovia MG030 no trecho compreendido entre o trevo de 
acesso para Avenida Presidente Kennedy no bairro Cabeceiras, até o trevo de acesso para a 
Avenida Oscar Niemayer no bairro Vila da Serra no Município de Nova Lima.  
 
ABERTURA: 

Local: Rua Bias Fortes, n°62 – 3° andar, Centro – Nova Lima/MG – SETOR DE PREGÃO 

Data: 07/04/2020  

Horário: 09:00 horas 

ENDEREÇO PARA ACESSO AO EDITAL, COMUNICADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES: 

http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: 

pregao@pnl.mg.gov.br 

IMPORTANTE: AO RETIRAR ESTE EDITAL, FAVOR PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DE 

EDITAL E ENVIÁ-LO PARA O E-MAIL INFORMADO NO PRÓPRIO RECIBO, SÓ ASSIM 

PODEREMOS ENVIAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO LICITANTE. 

O recibo está disponível em: http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais 

Arquivo: RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 76/2020 
PREGÃO PRESENCIAL: n° 27/2020 
 
 
O Município de Nova Lima torna público, para conhecimento do público interessado que no 
local, hora e data adiante indicados, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação de Habilitação para o Pregão 
Presencial nº. 27/2020, do TIPO “MENOR PREÇO”, Critério de Julgamento “PREÇO GLOBAL”, 
que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 
8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e 
seus anexos. 
 
I - DA ABERTURA 
 
1.1. O(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio realizarão a abertura dos envelopes em sessão 
pública a ser realizada, conforme abaixo indicado: 
 
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

Rua Bias Fortes, n°62 – 3° andar, Centro – Nova Lima/MG – SETOR DE PREGÃO 

Data: 07/04/2020  
Horário: 09:00 horas 
 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 
impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de 
nova comunicação. 
 
II - DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 
 
2.1. Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no órgão 
de divulgação oficial do Município de Nova Lima, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 
 
III - DO OBJETO - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de plantio de mudas de forrageiras no canteiro 
central, plantio de diversas mudas de árvores nos bordos laterais e da revitalização do 
gramado existente, incluindo toda a manutenção do que foi plantado e a irrigação com 
caminhão pipa, na rodovia MG030 no trecho compreendido entre o trevo de acesso para 
Avenida Presidente Kennedy no bairro Cabeceiras, até o trevo de acesso para a Avenida 
Oscar Niemayer no bairro Vila da Serra no Município de Nova Lima. 



 

            
 
 

3 

 
3.1 - A contratação deste serviço será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL destinado a atender 
às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme descrição anexo II, 
Termo de Referência. 
 
IV - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto aos documentos de 
habilitação e proposta de preços. 
 
4.2 - As licitantes que se enquadrarem como microempresas, microempreendedor individual 
ou empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido, nos termos da 
Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que comprovado o referido 
enquadramento. 
 
4.3 - Não poderá participar da presente licitação: 
 
4.3.1 - Não poderá participar deste pregão a empresa que se encontrar na seguinte situação: 
 
4.3.1.1 - Em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução. 
 
4.3.1.2 - Estrangeira que não funcione no País. 
 
4.3.1.3 - Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido 
declarada inidônea. 
 
4.3.1.4 - Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à 
Administração Pública. 
 
4.3.1.5 - Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável 
técnico que seja servidor público do Município  de Nova Lima/MG. 
 
V - DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1 - Para o credenciamento, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 
 
a) - Tratando-se de representante legal ou administrador de sociedade comercial, o ato 
constitutivo consolidado, estatuto social ou contrato social em vigor (a depender do tipo 
societário), assim como as alterações e a ata de eleição da diretoria, se houver, ou, ainda, 
outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, no 
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qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações compatíveis 
com o presente edital; 
 
b) - No caso de empresário individual, o registro comercial vigente; 
 
c) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto 
poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 
CCMEI; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento; 
 
e) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados nas alíneas “a”, “b” e “c”, 
desta cláusula, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
5.1.1 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação 
de lances, bem como para manifestação pelo interesse de interpor recursos. 
 
5.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto, original e cópia. 
 
5.3 - Cada empresa poderá nomear apenas 01(um) representante legal, ao passo em que 
este, somente poderá ser credenciado para representar uma empresa credenciada. 
 
5.4 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte 
conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar a 
seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 
 
a) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela Junta 
Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar nº. 123/2006; 
 
b) Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição 
será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI; 
 
c) As certidões descritas nas alíneas acima apresentadas  após o dia 31 de janeiro do 
corrente ano terão obrigatoriamente que ter sido emitidas no exercício em curso. 
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5.5 - Poderá a licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando a licitante obrigada a apresentá-
los até a hora e data estabelecida no item 1.1 deste Edital, caso em que o Município de Nova 
Lima não se responsabilizará por atraso ou extravio dos envelopes. 
 
5.6 - Para os licitantes que enviarem suas propostas via Correios conforme descrito acima, e 
não se fizerem representar de acordo com a previsão contida no Item 5.1 deste edital, será 
vedada a participação para fins de oferta de lances verbais. 
 
5.7 - O Município de Nova Lima não disponibilizará cópia de nenhum documento, ficando 
assim o licitante responsável pelas mesmas, se for o caso.     
 
VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
6.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo estabelecido abaixo deverá ser entregue juntamente com os envelopes (a referida 
declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para 
participar do Pregão Presencial n.º  27/2020. 
Data e local: 
Assinatura: 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  
 
OBS.: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA COMERCIAL”. 

 
6.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020 

ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
6.3 - A licitante deverá apresentar os envelopes devidamente lacrados, não sendo aceito o 
fechamento destes após o início da sessão. 
 
6.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) ou membro da Equipe de Apoio.  
 
VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas, com a última página assinada pelo representante legal da empresa, 
e deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (se houver); 
 
b) Número do processo e do Pregão Presencial;  
 
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da empresa e descrição do 
serviço, em conformidade com as especificações contidas no anexo II, Termo de Referência; 
 
d) Preço total (GLOBAL) em moeda corrente nacional, em algarismo. O preço total da 
proposta deverá ser por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à 
execução do objeto da presente licitação; 
 
d.1)Na proposta deverá conter ainda o valor unitário dos itens componentes cotado do 
preço total(GLOBAL), na ordem descrita no anexo IV; 
 
e) Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários; 
 
f) Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas 
ofertas dos demais licitantes; 
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g) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e 
seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 
 
h) O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;  
 
i) Conter prazo de início do serviço de no máximo 15 (quinze) dias a contar do recebimento 

do Empenho; 

j) As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham 

erros de soma e/ou multiplicação. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa 

deverá assiná-la se estiver presente na sessão; 

k) Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  

l) Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, 
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução 
do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 
contratada. 
 
7.2 - Não será admitida proposta inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
7.3 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas o serviço descrito, objeto desta licitação. 

7.4 - Todos os serviços serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida 
aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do 
edital. 
 
VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 
 
8.1 - O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 
8.1.1 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

8.1.1.1 - A licitante que apresentou um ou mais documentos relacionados abaixo por ocasião 

do credenciamento, fica dispensada de apresentá-las novamente. 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 
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c) No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição 

de seus administradores; 

d) O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das 

alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não 

consolidadas; 

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto 

poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 

CCMEI; 

f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 
 
c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 
358 e 443/2014; 
 
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 
f) Certidão de regularidade Nacional  de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440 
publicada no DOU em 08/07/2011. 
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8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
8.1.3.1 - Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pela Comarca Sede da 
licitante datada de até 90 (noventa) dias anteriores à abertura dos envelopes. 
 
8.1.3.1.1 - No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, 
juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o 
plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações 
públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente. 
 
8.1.4 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que comprove ter a licitante desempenhado serviços iguais, similares ou superiores 
ao objeto da presente licitação, com nome legível do emitente, em papel timbrado, ou em 
papel sem timbre com carimbo do CNPJ. 
 
8.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, conforme anexo V; 
 
b) Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99, de que não emprega mão de obra de 
menores ou, empregando, cumpre a disposição expressada no inciso I do § 3º do artigo 27, 
com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da Constituição 
Federal, conforme anexo V. 
 
8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
8.2.1 - Como condição para celebração do contrato, a Licitante vencedora deverá  juntar 

declaração de que emprega e que estão matriculados nos Cursos dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem, número de aprendizes equivalente a cinco por cento (5%), no mínimo e 

quinze por cento (15%), no máximo, dos trabalhadores existentes no seu estabelecimento, 

cujas funções demandem formação profissional, nos termos do arts. 428 e 429 da CLT, 

Decreto nº 9.579/2018 e Lei 8.069/90 – ECA, conforme modelo no Anexo VI. 

8.2.1.1 - Estão isentas desta declaração, Entidades sem Fins Lucrativos que atuem com 

educação profissional, as Microempresas, EPP, Empresas optantes do Simples Nacional e 

MEI. 
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8.2.2 - Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

8.2.2.1 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na 
hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser 
acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 
validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será 
considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão, 
ressalvadas as exceções previstas no edital. 
 
8.2.3 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação 

das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão inabilitados e não 

aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

8.2.4 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o (a) Pregoeiro(a) poderá fixar-lhes o 

prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das 

causas referidas no ato inabilitatório. 

8.2.5 - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 

competente ou por servidor designado para o pregão. 

8.2.6 - As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 

habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

8.2.6.1 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. 

8.2.6.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à) Pregoeiro (a). 

8.2.6.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis 

inicialmente concedidos. 

8.2.6.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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8.2.7 - Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do 

pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua 

expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 

8.2.8 - Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, 

será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação 

do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, 

sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para 

declarar o licitante vencedor. 

8.2.9 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
IX - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
9.1 - No horário, data e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
9.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 
certame.  
 
9.3 - A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital. 
 
9.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  
 
9.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
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a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
 
9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o tipo de licitação menor preço, critério de 
julgamento POR PREÇO GLOBAL.  
 
9.5 - O (a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor. 
 
9.5.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, em igualdade de condições, o 
desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para definir a ordem dos 
lances ou a proposta vencedora.  
 
9.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
 
9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa, declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
 
9.8 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 
 
9.9 - Na sucessão de lances, a diferença mínima do valor ofertado será fixada pelo pregoeiro, 
podendo variar no decorrer da sessão. 
 
9.10 -  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
9.11 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista neste edital. 
 
9.12 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas neste Edital. 
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9.13 -  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a), 
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.14 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço GLOBAL e o valor estimado para a contratação, podendo o(a) 
Pregoeiro(a) negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 
 
9.15 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa – ME, micro empreendedor individual - MEI ou empresa de pequeno porte – 
EPP e houver proposta apresentada por ME, MEI ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
 
9.15.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
9.15.1.1 - A ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício 
do direito de desempate. 
 
9.15.1.2 - Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 
 
9.15.1.3 - Não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as demais ME, MEI e EPP remanescentes cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
9.16 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP que se 
encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 
 
9.17 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as 
disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 
 
9.18 - O (a) Pregoeiro(a)  poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço.  
 
9.19 - Após a negociação, se houver, o (a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
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9.20 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  
 
9.21 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 
informações. 

 
9.21.1 - A verificação será certificada pelo (a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  
 
9.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
9.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o (a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
 
9.24 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
9.25 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo (a) Pregoeiro(a), 
membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
 
X - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
10.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, encaminhando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, cabendo ao (à) Pregoeiro(a) decidir sobre a 
petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
10.1.1 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
 
10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil 
que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do 
suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
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10.3 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão 
sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura 
dos envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação”. 
 
XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para 
apresentação de razões de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.1.1 - O Recurso e as Contrarrazões deverão ser encaminhados para o Setor de Pregão, 
respeitando o prazo citado acima. 
 
11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na decadência 
do direito de recurso, adjudicação do objeto do certame pelo (a) Pregoeiro(a) à licitante 
vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
 
11.3 - Interposto o recurso, o (a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
11.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
11.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.6 - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
XII -  DOS  PRAZOS,  DAS  CONDIÇÕES  E  DO  LOCAL  DE  EXECUÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
 
12.1 - O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com o Termo de Referência, 

no prazo de até 15(quinze) dias, após recebimento do Empenho. A solicitação será feita pelo 

servidor responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Inês telefone (31) 3541-

4377. 
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12.2 - A execução do serviço correrá por conta da Licitante vencedora, incluindo-se no valor 

proposto todas as despesas de transporte, extravio, danos acidentais no trajeto, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários e quaisquer outros resultantes da execução do 

objeto deste edital. 

12.3 - A partir do recebimento da solicitação do Município de Nova Lima Licitante vencedora 

deverá observar as condições e prazos para a prestação do serviço definidos no edital e no 

Contrato, de forma a não causar prejuízos ao serviço público.) 

12.4 - Vigência será de 12(doze) meses, contado da data de assinatura do Contrato, admitida 
prorrogação do prazo contratual, a critério do Município de Nova Lima, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93.   
 
XIII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
13.1 - O objeto da presente licitação será fiscalizado por pessoas designadas pela própria 

secretaria, as quais ficarão responsáveis pela conferência e controle do serviço. 

13.2 - Por ocasião da execução do serviço, a Licitante vencedora deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 

(RG) do servidor do setor requisitante responsável pelo recebimento.  

13.3 - Constatadas irregularidades no objeto, o Município de Nova Lima através da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a Licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com 

o serviço adjudicado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após notificação 

por escrito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mantendo o preço inicialmente 

contratado;  

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a Licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade 

com o serviço adjudicado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após 

notificação por escrito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mantendo o preço 

inicialmente contratado.  
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13.4 - A cada execução do objeto, o Gestor do contrato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis 

para verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, 

mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

13.5 - Quando, durante o prazo de garantia, o serviço apresentar qualquer irregularidade 

decorrente de vício construtivo ou de deficiência dos materiais empregados, a Licitante 

vencedora deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, e às suas expensas, reparar 

deixando-o em perfeitas condições de utilização, independentemente da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

13.6 - Se a Licitante vencedora não executar o reparo nem restituir o valor pago, no prazo 

acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com eventuais 

débitos para com a Licitante vencedora, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas. 

XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 

30 (trinta) dias corridos da data do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondentes à 

execução do serviço, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 

demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 

objeto, na forma prevista no subitem 13.4 do item XIII. 

14.2 - Para efeito de pagamento, a Licitante vencedora deverá emitir nota fiscal onde conste 
os dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito perante a 
Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e Débitos 
Trabalhistas – CNDT. 

14.2.1 - Na hipótese de constar pendência de débito para emissão de algumas das certidões, 
será a Licitante vencedora notificada para providenciar a regularização no prazo de 30(trinta) 
dias, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas no capítulo XVII, 
deste edital, podendo o Município de Nova Lima, nesse caso, convocar as demais licitantes 
para a prestação do serviço, observando a ordem de classificação, os requisitos de 
habilitação e desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, 
inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

14.2.2 - Caso o convocado não atenda as condições descritas no item anterior, o Município 
de Nova Lima convocará as demais licitantes classificadas, procedendo-se a mesma análise e 
negociação. Não havendo êxito na negociação, as licitantes classificadas serão liberadas do 
compromisso e o contrato cancelado. 

14.2.3 - Os serviços autorizados e recebidos definitivamente pelo Município serão pagos, 
observadas as condições dispostas no capítulo XIII, deste edital. 
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14.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 
I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
14.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 
 
14.5 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida. 
 
XV - DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do 
contrato, conforme Anexo III, parte integrante do presente edital.  
 
15.2 - O Município de Nova Lima convocará regularmente o interessado para assinar o termo 
de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05(cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.  
 
15.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pelo Município de Nova Lima. 
 
15.4 - É facultado ao Município de Nova Lima, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato,  não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a 
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93. 
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15.5 - A recusa injustificada da licitante vencedora  em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Nova Lima, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas. 
 
15.6 - O disposto no item 15.5 não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art 64, § 
2º da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela 
primeira licitante vencedora, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
15.7 - A divulgação do contrato ocorrerá por publicação no Site Oficial e em extrato, por 
afixação em quadro próprio, localizado no espaço municipal, conforme preceitua o art. 216 
da Lei Orgânica do Município de Nova Lima.  
 
XVI - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
As despesas decorrentes do contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
18.541.0501.2182 - R$ 849.971,94 (oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta 
e um reais e noventa e quatro centavos) - Valor médio estimado para a execução do 
serviço - Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
XVII - DAS PENALIDADES 

 
17.1 - A licitante vencedora que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 
17.2 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste descrito neste edital ou no Contrato 
Administrativo ou, ainda, no caso de infringência ao art. 71 da Lei Federal 8.666/93, o 
Município de Nova Lima poderá aplicar à licitante vencedora as seguintes penalidades: 
 
17.2.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
 
17.2.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 
 
17.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na 
prestação do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência. 
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17.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na 
prestação do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso. 
 
17.2.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 
 
a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do 

Município de Nova Lima; 

d) Descumprimento de cláusula contratual. 
 
17.2.3 -  Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 
 
17.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação  perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir o Município de Nova Lima pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
17.3 - Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 
manifestação. 
 
17.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 
motivo de força maior ou caso fortuito. 
 
17.5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 
do Código Civil Brasileiro. 
 
XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
18.2  - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
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18.3 - É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
18.4 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes, que 
desejarem. 
 
18.4.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
18.5 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e pelos licitantes presentes 
que desejarem.  
 
18.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
na imprensa Oficial. 
 
18.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes cujas propostas 
forem desclassificadas serão devolvidos logo após a assinatura do contrato da licitante 
vencedora. 
 
18.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a).  
 
18.9 - Integram o presente Edital: 
 

Anexo I - Modelo de credenciamento. 
Anexo II - Termo de Referência. 
Anexo III - Minuta de Contrato.  
Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial. 
Anexo V - Declarações. 
Anexo VI - Declaração de Cumprimento dos arts. 428 e 429 da CLT, Decreto nº 9.579/2018 e 
Lei 8.069/90. 
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Nova Lima, 05 de Março de 2020 
 
 
Pregoeiro(a):  
 Bruna Panicali Alves Pereira 
 
 
Equipe de Apoio:   
 Robson Gomes Nascimento 
 
 
 
 Larissa Gomes da Matta 
 
 
 
Obs.: Edital aprovado pela Procuradoria Geral do Município, conforme visto exarado no 
rodapé (art. 38, PU, da Lei 8.666/93) 
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ANEXO I  
 MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
AO 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

Praça Bernardino de Lima, nº 80,  
Centro, Nova Lima/MG  

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No27/2020 

 
CREDENCIAMENTO 

 
À _________________________________________________________, CNPJ 
_______________________________, com sede à _______________ 
_________________________________________, vem designar e credenciar o Sr. 
________________________________________________, R.G 
_______________________________CPF n.  ____________________, para representá-
la, com plenos e amplos poderes para decidir sobre questões perante O MUNICÍPIO DE 
NOVA LIMA, que envolvam nosso interesse relacionados com O PREGÃO PRESENCIAL 

No27/2020. 
 

NOVA LIMA,__ de _____________ de ___.  
 

_________________________ 
Nome e Assinatura 

 
 

OBS.: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA COMERCIAL”. 
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
I - Objeto -Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de plantio de mudas de 
forrageiras no canteiro central, plantio de diversas mudas de árvores nos bordos laterais e da 
revitalização do gramado existente, incluindo toda a manutenção do que foi plantado e a irrigação 
com caminhão pipa, na rodovia MG030 no trecho compreendido entre o trevo de acesso para 
Avenida Presidente Kennedy no bairro Cabeceiras, até o trevo de acesso para a Avenida Oscar 
Niemayer no bairro Vila da Serra no Município de Nova Lima. 
 
PAISAGISMO DO CANTEIRO CENTRAL DA ROD. MG – 030 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO  
A Rodovia MG-030, no trecho Belo Horizonte- Nova Lima, está configurada atualmente mais próxima 
a uma grande avenida, do que a uma rodovia intermunicipal. Isto ocorre devido ao número de 
condomínios e de prédios residenciais e comercias que estão sendo construídos lindeiros à mesma, 
urbanizando assim todo seu entorno. Portanto, reforçando esta imagem de continuidade da malha 
urbana, sugerimos conferir ao canteiro central da MG-030 o mesmo tipo de tratamento realizado na 
Avenida Presidente Kennedy. 
 
LOCALIZAÇÃO 
A revitalização do canteiro central será efetuada no trecho compreendido entre o Trevo de acesso a 
Av. Presidente Kennedy no Bairro das Cabeceiras, até o trevo de acesso a Av. Oscar Niemayer no 
bairro Vila da Serra numa extensão de 7,2 km.  
 
SITUAÇÃO ATUAL 
A revitalização do Canteiro Central vem a ser realizada em momento propício, já que a situação atual 
do mesmo é bastante precária. Algumas das palmeiras deverão ser repostas e/ou substituídas, por 
terem seu estado fitossanitário comprometido. Grande parte do gramado existente se encontra 
tomado por ervas daninhas, devendo ser revitalizado. 
 
O PROJETO 
A exemplo da Av. Presidente Kennedy, o Canteiro Central da MG-030 será composto por um canteiro 
tipificado, repetido ao longo de todo o percurso. Vale ressaltar, que de acordo com estudos 
empíricos esta concepção ritmada do canteiro exerce uma influência psicológica nos motoristas no 
sentido da limitação da velocidade. 
 
DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS JARDINS MODULADOS E DA REVITALIZAÇÃO 
DOS GRAMADOS  
 Combate a formigas, remoção de galhos, pedras, torrões e outros detritos para fora da área de 

serviço, incluindo o respectivo bota-fora em local licenciado, serão realizados em todo trecho e 
durante toda a vigência do contrato;   

 Escarificação da área para receber ou dar as manutenções dos plantios;  
 Os módulos ornamentais de forração deverão ser e sempre ficar nivelados em relação a gramas 

esmeraldas, para escoamento natural das águas pluviais e de irrigação; 
 A terra para confecção e manutenção dos módulos deverá ser preparada na seguinte proporção: 
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4 partes de terra vegetal  
2 partes de composto orgânico 
1 parte de areia grossa; 

 A adubação necessária para o plantio e para a manutenção das palmeiras, forrações, módulos e 
gramas esmeraldas será realizada por cobertura com adubo específico de acordo com a 
orientação dada pela SEMAM, e de acordo com os insumos listados nas planilhas orçamentárias 
anexas;  

 A disposição das plantas dentro do canteiro assim como o espaçamento, será fornecida pelo 
Projeto Paisagístico, anexo;  

 As irrigações deverão ser realizadas três vezes por semana durante a vigência do contrato em 
horário de baixo tráfego de veículos, em período noturno a partir das 20h, com a devida 
sinalização. O volume e velocidade do fluxo da água devem ser adequados à perfeita infiltração 
nos canteiros, evitando o carreamento de substrato e escoamento da água; 

 Toda a área gramada deverá ser roçada assim que atingir uma altura média de 10 centímetros de 
altura; 

 Toda forrageira dos módulos, que apresente alguma avalia deverá ser substituída por outra 
forrageira que será disponibilizada pela prefeitura, durante todo o prazo do contrato; 
 

PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO EXISTENTE COM O PLANTIO DE GRAMAS ESMERALDAS, 
NOS CANTEIROS CENTRAIS E NOS BORDOS DA ROD. MG-030. 
 Retirada manual de touceiras de braquiárias e de colonião, existente nos canteiros centrais com 

o respectivo bota-fora em locais licenciados. A área prevista é de: 9.400m2; 
 Plantão de gramas esmeraldas com a técnica já citado, após a preparação do terreno, na área 

correspondente a área da retirada das touceiras de braquiárias e colonião, ou seja 9.400m2; 
 Plantio de gramas esmeraldas através do processo de semeadura em uma área de 1.000m2, 

como complementação de trechos; 
 As placas de grama esmeralda deverão ser compactadas manualmente; 
 Cobrir com grama esmeralda com composto específico, de acordo com as orientações da 

SEMAM e de acordo com os insumos listados na planilha orçamentária, que faz parte dos 
anexos deste TR. 

 
DIRETRIZES PARA PLANTIO E PARA A MANUTENÇÃO DAS PALMEIRAS 

 Estão previstos os plantios de: 165 palmeiras Licuris e de 100 palmeiras Imperiais; 

 Serão plantadas com espaçamentos de acordo com as orientações da SEMAM; 

 Serão escoradas com 04(quatro) estacas inclinadas, podendo ser de madeira ou metálica, que 
serão fixadas no terreno e no fuste da planta, utilizando um dispositivo específico para 
assegurar a eficiência do escoramento deixando as palmeiras estáveis, mesmo quando sujeitas a 
ventanias;  

 A cova/berço deverá ter o volume aproximado do dobro do volume do torrão;  

 Deverão ser plantadas, utilizando composto orgânico específico para palmeiras na quantidade 
que a técnica indica, com a aprovação da SEMAM, e de acordo com os insumos listados na 
planilha orçamentária, anexa; 

 As palmeiras Licuris existentes nos canteiros centrais, que não tenham a altura prescrita no 
Termo de Referência, serão retiradas e entregues no Centro de Educação Ambiental de Nova 
Lima localizado no bairro Chácara dos Cristais; 
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 Toda a palmeira, que apresente alguma avalia deverá ser substituída por outra palmeira da 
mesma espécie, que será disponibilizada pela prefeitura, durante todo o prazo do contrato; 

 Todas as palmeiras deverão ser podadas periodicamente para evitar o risco de queda de folhas, 
para que se evite acidentes;    

 Todas as palmeiras receberão a adubação adequada durante todo o prazo do contrato; 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Conforme o cronograma físico anexo, o prazo de execução dos serviços é a partir da emissão da 
ordem de serviço que será emitida pela SEMAM após a assinatura do Contrato.  
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
Os critérios para as medições estão descritos no final deste termo de referência, tendo como 
embasamento a planilha de orçamentária que faz parte dos anexos deste TR.  
 
DIRETRIZES PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS COM RELAÇÃO AO TRANSITO DE VEÍCULOS. 
Estas diretrizes estão descritas no final deste Termo de Referência 
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ARBORIZAÇÃO DOS BORDOS LATERAIS DA ROD. MG – 030. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO  
Como vem sendo abordado, a Rodovia Mg030 está mais configurada atualmente como uma grande 
avenida do que como uma rodovia intermunicipal. Uma arborização nesta via vem a reforçar esta 
característica, além de contribuir com diversos fatores como a ação psico-fisiológica positiva sobre o 
homem. A ação planejada da arborização busca garantir uma melhor adaptabilidade das espécies 
vegetais aos locais de implantação, avaliando as condicionantes do local como largura dos passeios e 
presença de fiações, dentre outras interferências.  
 
AS ESPÉCIES 
Na escolha das espécies buscamos valorizar aquelas da nossa região, marcando a identidade do local. 
Estas espécies também, justamente por serem nativas têm as características ideais para se 
adaptarem ao clima local. 
A variação das espécies ao longo de trechos da rodovia funcionará ainda como uma sinalização 
vertical da mesma, criando analogias com a própria alteração do curso da via. 
Também foi levado em consideração as cores e época de floração das espécies, (ver projeto da 
arborização anexo) para que ao longo do ano sempre estejam floridos vários trechos da rodovia. 
Além destes fatores, algumas espécies apresentam ainda frutos/SEMENTES atrativas para aves.  
 

ESPAÇAMENTO 
O espaçamento para plantio será fornecido no projeto executivo, variando de acordo com as 
espécies, porém respeitando sempre as dimensões das covas de 0,70x0,70x0,70cm e a distância da 
árvore ao meio fio será de no mínimo 1,20cm. Os casos excepcionais, serão ser deliberados pela 
SEMAM.  
Informamos para que para efeito de cálculos das mudas, adotamos 10 metros de espaçamento, 
podendo este espaçamento será alterado pela SEMAM, caso seja necessário.  

AS MUDAS 
As mudas destinadas à arborização urbana deverão passar por uma formação específica. Deverão 
estar acondicionadas em recipiente de 60 litros ou mais, para o perfeito desenvolvimento do sistema 
radicular após o plantio. Deverão ocorrer podas de formação do tronco e da copa.  
 
CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO DAS MUDAS 
 O fornecedor antes do carreamento das mudas para entrega, deverá indicar os locais em que elas 
se encontram, para que a Prefeitura através da SEMAM, possa verificar in loco se as condições das 
mudas correspondem as especificações requisitadas no Termo de Referência.  
 No recebimento do carregamento das mudas, uma delas será escolhida aleatoriamente por um 
técnico capitado da SEMAM, para servir de referência técnica. Será feito o desmanche do torrão para 
verificar as condições das raízes. Caso as raízes estejam com má formação ou com o pião enovelado, 
todo o carregamento será devolvido.  
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O PLANTIO 
No ato do plantio deve-se ter cuidado ao retirar a muda da embalagem. A dimensão da cova/berço 
deve ser de aproximadamente 0,70x0,70x0,70m preenchida com substrato: terra vegetal, composto 
orgânico e areia grossa lavada, na proporção de 3:1:0,5, o que ajudará na aeração do substrato. 
Acrescentar ainda para cada 1m3 do substrato 50gr de Adubo Nitrogenado, 100gr de Farinha de 
Osso, 100gr de Superfosfato simples, 50gr de Cloreto de potássio, 70gr de Calcário Calcítico e 5g/l de 
gel polímero condicionador de umidade. Os componentes do substrato deverão ser previamente 
misturados em área determinada pela Prefeitura na sede do Município e transportados até o local de 
plantio. 
O composto orgânico para mudas nativas deverá conter NPk, torta de mamona, conforme orientação 
da SEMAM.  
As covas deverão ser preenchidas com substrato além de sua capacidade, tendo em vista a 
acomodação do mesmo no ato da irrigação. Em decorrência disto, o colo da planta também deverá 
estar um pouco acima do piso no ato do plantio, de forma que com o assentamento dos substratos, a 
superfície do torrão fique nivelada com o terreno natural. 

Após o plantio, efetuar tutoramento para garantir a fixação e condução do crescimento da muda. A 
muda se fixará ao tutor com amarras adequadas em dois pontos. O tipo do tutor deverá ser 
aprovado previamente pela SEMAM.  

MANUTENÇÃO/IRRIGAÇÃO 

A primeira irrigação recebida pela muda é de extrema importância, motivo pelo qual ela deverá ser 
realizada no dia do plantio. 

As irrigações deverão ser realizadas três vezes por semana durante a vigência do contrato, em 
horário de baixo tráfego de veículos, em período noturno a partir das 20h, com a devida sinalização.  

O volume será de aproximadamente de oitenta litros pela rega de cada árvore e a velocidade do 
fluxo da água devem ser adequados à perfeita infiltração nas covas, evitando o carreamento de 
substrato e escoamento da água. 

O Combate a pragas como formigas entre outras, deverá sempre que ser necessário incluindo no ato 
do plantio.  

Toda as mudas de árvores que foram plantadas e que apresentem alguma avalia deverão ser 
substituídas por outras da mesma espécie, que serão disponibilizadas pela prefeitura, durante todo o 
prazo do contrato; 

Todas as mudas de árvores que foram plantadas, deverão receber podas de condução com a devida 
orientação da SEMAM;    

Todas as palmeiras receberão a adubação adequada durante todo o prazo do contrato 

PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
Conforme o cronograma físico anexo, o prazo de execução dos serviços é a partir da emissão da 
ordem de serviço que será emitida pela SEMAM após a assinatura do Contrato.  
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ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS 
 
Será feito diariamente pela fiscalização da SEMAM e monitorado através da análise do desempenho 
do cronograma físico financeiro anexo. 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
  

 As medições serão mensais feitas através de boletim de medição, que será acompanhado de 
relatório descritivo/fotográfico sobre os serviços executados no mês. 

 O prazo para entrega da medição junto com o relatório será o dia 25 de cada mês, podendo ser 
entregue no primeiro dia de trabalho subsequente, caso o dia 25 caia em um sábado ou domingo. 

 A SEMAM analisará o boletim de medição e o relatório. Caso aprovados o contratado emitirá a 
respectiva Nota Fiscal para fins de pagamento. 

 A medição terá como parâmetros a quantidade e o valor unitário dos produtos, efetivamente 
entregues pela contratada no período do mês de referência, conforme constará na planilha 
orçamentária que será anexa ao contrato.  

 O período para a medição será do dia 24 do mês anterior até do dia 24 do mês do exercício da 
medição.  

 

DIRETRIZES PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS COM RELAÇÃO AO TRANSITO DE VEÍCULOS. 
 

 Os serviços serão iniciados próximo ao trevo de acesso à Av. Presidente Kennedy,     no bairro 
das Cabeceiras e terminarão quando inicia o mergulho na trincheira do trevo que dá acesso a 
Av. Oscar Niemayer no bairro Vila Castela; 

 Os serviços sempre serão iniciados pela manhã no sentido de Belo Horizonte para Nova Lima e a 
produção auferida será reproduzida no período da tarde no sentido inverso, ou seja, de Nova 
Lima para Belo Horizonte.  
 O trecho que estiver em obra deverá ser sinalizado com cones e placas de sinalização e 

quantidade e qualidade que permita ao usuário da rodovia tomar ciência do evento com uma 
distância mínima de 500 metros; 

 Todos os funcionários da empresa deverão estar com os equipamentos de proteção 
individual; 

 As normas técnicas do Departamento Estadual de Rodagem, que regem os procedimentos a 
serem adotados para esta tipologia de evento ou para eventos similares, deverão ser 
cumpridas. 

 O custo dos equipamentos para a sinalização correrá por conta do contratado.  
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ESPÉCIES DAS ÁRVORES PARA ARBORIZAÇÃO DA MG030 

 

  

IPÊ ROXO – Tabebuia impetiginosa IPÊ BRANCO – Tabebuia roseo-alba 

 
 

AROEIRA SALSA – Schinus molle IPÊ AMARELO – Tabebuia chrysotricha 
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PATA DE VACA – Bauhinia forficata CANAFISTULA DE BESOURO – Senna 

spectabilis 

 
 

QUARESMEIRA ROXA – Tibouchina granulosa  QUARESMEIRA ROSA – Tibouchina 

granulosa 
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MANACÁ DA SERRA – Tibouchina mutabilis CEREJEIRA –  Prunus serrulata 
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ANEXO III 

 MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PLANTIO DE MUDAS DE FORRAGEIRAS NO CANTEIRO 
CENTRAL, PLANTIO DE DIVERSAS MUDAS DE ÁRVORES NOS 
BORDOS LATERAIS E DA REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO 
EXISTENTE, INCLUINDO TODA A MANUTENÇÃO DO QUE FOI 
PLANTADO E A IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA, NA 
RODOVIA MG030 NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O 
TREVO DE ACESSO PARA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY NO 
BAIRRO CABECEIRAS, ATÉ O TREVO DE ACESSO PARA A 
AVENIDA OSCAR NIEMAYER NO BAIRRO VILA DA SERRA NO 
MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

 
CONTRATO Nº: ------/ ______.   
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2020. 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO que entre si celebram, O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Bernardino de Lima, nº 
80, Centro, Nova Lima, MG., inscrito no CNPJ sob o nº 22.934.889/0001-17, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, VITOR PENIDO DE BARROS, portador da CI M 
789127 SSP/MG e CPF010.754.386-91, doravante denominado - CONTRATANTE, e a 
empresa ___________, com sede _________(RUA E NÚMERO), Bairro – ________, em 
________(CIDADE), ____________ (ESTADO)., doravante denominada CONTRATADA, 
inscrita no CNPJ sob o nº ________, Inscrição Estadual __________, neste ato representada 
pelo sócio, ____________, portador da C.I. nº MG- ___________, SSP - MG, inscrito no CPF 
sob nº ____________, com escritório no mesmo endereço citado acima, resolvem celebrar o 
presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
plantio de mudas de forrageiras no canteiro central, plantio de diversas mudas de árvores 
nos bordos laterais e da revitalização do gramado existente, incluindo toda a manutenção do 
que foi plantado e a irrigação com caminhão pipa, na rodovia MG030 no trecho 
compreendido entre o trevo de acesso para Avenida Presidente Kennedy no bairro 
Cabeceiras, até o trevo de acesso para a Avenida Oscar Niemayer no bairro Vila da Serra no 
Município de Nova Lima, conforme descrição do Termo de Referência. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
I - O objeto obedecerá ao estipulado neste Contrato, às disposições do Edital de Pregão 
Presencial nº 27/2020, à Proposta Comercial da(o) Contratada(o) e aos demais documentos 
constantes do Processo nº 76/2020, que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste Contrato, cujo teor considera-se conhecido pelas partes. 
II - A legislação aplicável à execução do presente Contrato, bem como aos casos omissos é a 
seguinte: 
a) Lei Federal n.º 10.520/02; 
b) Lei Federal n.º 8.666/93  na sua redação vigente; 
c) Decreto Municipal n.º 2.471 de 15 de dezembro de 2005. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 

 
No cumprimento deste Contrato, as partes se comprometem respectivamente, a atenderem 
às normas seguintes: 

 
3.1 - A CONTRATADA se compromete a: 
 
3.1.1 - Nos termos do §1º, do art. 65, da Lei 8.666/93, a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
3.1.2 -  Executar o objeto do contrato, nos quantitativos citados no Termo de Referência, 
após assinatura do contrato e recebimento da Autorização de Empenho. A solicitação será 
feita pelo servidor responsável da Secretaria Municipal de, nos seguintes endereços: 
 
3.1.3 - Assumir prejuízos quanto ao estado de conservação e qualidade dos produtos a 
serem utilizados no serviço. 

3.1.4 - Responsabilizar-se pelos ônus decorrentes de despesas com transporte, extravio e 
danos acidentais no trajeto. 

3.1.5 - Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e 
comerciais resultantes da execução do objeto. 

3.1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em 
parte do serviço executado em que se verificarem vícios ou incorreções. 

3.1.7 - Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis os produtos que forem 
considerados impróprios para a execução do serviço, sem prejuízo de outras sanções e 
penalidades na forma da legislação. 



 

            
 
 

39 

3.1.8 - executar o serviço dentro do prazo determinado. 

3.1.9 - De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 manter durante a execução do 
contrato  todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

3.2 - O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA se compromete a: 

3.2.1 - Designar servidor que se responsabilizará pelo pedido e conferência da qualidade do 
serviço executado em conformidade com os termos contratuais, bem como o gestor do 
contrato: e 

3.2.2 - Efetuar pagamento no prazo contratual. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 
I - Dos Preços 

 
Pela execução do serviço, a Contratada fará jus ao recebimento de R$_______ 
(COMPLETAR), que será pago de acordo com o serviço efetivamente solicitado pelo 
Município de Nova Lima e executado pela Contratada. 

 
II - Das Condições de Pagamento 

 
4.2.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima, no prazo 
de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondentes à execução do serviço. 

4.2.2 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal onde conste os 
dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito perante a 
Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e Débitos 
Trabalhistas – CNDT. De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 a CONTRATADA 
deve manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

4.2.3 - Na hipótese de constar pendência de débito para emissão de algumas das certidões, 
será a CONTRATADA notificada para providenciar a regularização no prazo de 30(trinta) dias, 
sob pena de rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas na cláusula nona, 
deste contrato, podendo o Município de Nova Lima, nesse caso, convocar as demais 
licitantes para a prestação do serviço, observando a ordem de classificação, os requisitos de 
habilitação e desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, 
inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

4.2.4 - Caso o convocado não atenda as condições descritas no item anterior, o Município de 
Nova Lima convocará as demais licitantes classificadas, procedendo-se a mesma análise e 
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negociação. Não havendo êxito na negociação, as licitantes classificadas serão liberadas do 
compromisso e o contrato cancelado. 

4.2.5 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

4.2.6 - O Município de Nova Lima poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha 
direito, enquanto não forem sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da 
contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 

4.2.7 - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas 
com a qualidade. 

4.2.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 
I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
4.2.9 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 
 
4.2.10 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida. 

 
III - Do reajuste 

 
Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste Contrato será 
reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo 
de 1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último 
reajuste, tendo como base a variação de índice oficial. 
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Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o INPC (IBGE) ou outro 
índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 
 
A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) ocorrida 
nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  

   

A vigência do presente contrato será de 12(doze) meses, contado da data de sua assinatura, 
respeitando-se o prazo de execução previsto na cláusula 3.1.2, prazo este em que a 
contratada deverá efetivar a execução do serviço em sua  totalidade, seguindo todo o 
padrão exigido conforme especificações apresentadas pelo Município de Nova Lima, e 
dentro de todas as cláusulas deste contrato.  

 
A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do  Município de Nova Lima, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias: 
18.541.0501.2182 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
Cabe ao Município de Nova Lima, a seu critério e através do gestor do contrato, exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução das obrigações e 
do desempenho da Contratada, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Município de Nova 
Lima. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A existência e a atuação da fiscalização do Município de Nova Lima 
em nada restringe a responsabilidade integral e exclusiva da Contratada quanto à 
integridade e à correção da execução das prestações a que se obrigou; suas consequências e 
implicações perante terceiros, próximas ou remotas. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO, RESILIÇÃO E ALTERAÇÃO 

 
O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas 
naquela Lei e no ato convocatório, ou resilido pela superveniência de fatos ou adição de 
normas legais ou regulamentares, de ordem superior, que tornem materialmente 
inexequível, bem como poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, cujas justificativas 
sejam aceitas pelo Município de Nova Lima, desde que não prejudiquem o interesse público. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – São casos de rescisão administrativa e portanto, determinada por 
ato unilateral e escrito pelo Município de Nova Lima, os casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os casos de aplicação da penalidade, sanções ou rescisão 
contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à 
prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 
9.1 - O não cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato dará ensejo à aplicação 
das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal n.º 
10.520/02, assegurados a ampla defesa e o contraditório. 
 
9.2 - A licitante vencedora que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 
9.3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste descrito no edital nº 27/2020 ou neste 
Contrato Administrativo, ou ainda, no caso de infringência ao art. 71 da Lei Federal 8.666/93, 
o Município de Nova Lima poderá aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades: 
 
9.3.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
 
9.3.1.1 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 
 
9.3.1.2 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação 
do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência. 
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9.3.1.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na 
prestação do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso. 
 
9.3.1.4 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 
 
a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do 
Município de Nova Lima; 
 
d) Descumprimento de cláusula contratual. 
 
9.3.2 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 
 
9.3.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação  perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir o Município de Nova Lima pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
9.4 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
9.5 - Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 
manifestação. 
 
9.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 
de força maior ou caso fortuito. 
 
9.7 - Consideram-se motivos  de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 
do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 
O presente contrato será publicado no Site Oficial e em extrato, por afixação em quadro 
próprio, localizado no espaço municipal, conforme preceitua o art. 216 da Lei Orgânica do 
Município de Nova Lima. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 
As partes elegem o Foro da Comarca do Município de Nova Lima, com a renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais divergências 
decorrentes das obrigações e compromissos assumidos pelas mesmas neste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES FINAIS 

 
E por estarem justas e acertadas, o Município de Nova Lima e empresa ________, assinam o 
presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na 
presença de testemunhas.  
 
Nova Lima, _______ de __________________ de 2020. 
 

 
____________________________                                     _________________________ 
         Vitor Penido de Barros                                                                xxxxxxxxxxxxxxxx 

           Prefeito Municipal                                                  Secretário Municipal de Meio Ambiente 

                Contratante 

 
 

____________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

Testemunhas: 
 
________________________________        ______________________________ 

Nome:               Nome: 
CPF:               CPF: 
 
Visto Procuradoria 
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ANEXO lV    

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Apresentamos nossa proposta para execução do serviço do objeto deste Pregão, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de plantio de 
mudas de forrageiras no canteiro central, plantio de diversas mudas de árvores nos bordos 
laterais e da revitalização do gramado existente, incluindo toda a manutenção do que foi 
plantado e a irrigação com caminhão pipa, na rodovia MG030 no trecho compreendido entre 
o trevo de acesso para Avenida Presidente Kennedy no bairro Cabeceiras, até o trevo de 
acesso para a Avenida Oscar Niemayer no bairro Vila da Serra no Município de Nova Lima. 

 

Item Unidade Quantidade Descrição Valor 
Unit. 

Valor  
Total 

001 M² 4.000 Retirada manual de touceiras de 
braquiária e de colonião, inclusive bota-
fora. 

R$ R$ 

002 M² 39.600 Roçada em toda área a ser trabalhada 
incluindo bota-fora. 

R$ R$ 

003 M² 9.400 Plantio de gramas esmeraldas nos 
canteiros centrais e nos bordos da 
rodovia MG-030. 

R$ R$ 

004 M² 1.140 Plantio de forrageiros no canteiro 
central e nos bordos da rodovia. 

R$ R$ 

005 M² 3.000 Plantio de gramas esmeraldas, através 
do processo de semeadura. 

R$ R$ 

006 Unidade 165 Plantio das palmeiras licuris nos 
canteiros centrais. 

R$ R$ 

007 Unidade 100 Plantio das palmeiras imperiais nos 
bordos da rodovia e no trevo que dá 
acesso a Vila Castela/ Village Terrase. 

R$ R$ 

008 Unidade 800 Plantio de diversas mudas de árvores, 
conforme Termo de Referência. 

R$ R$ 

009 Unidade 30 Retirada de palmeiras licuris existentes 
no canteiro central, que não atendem as 
recomendações de altura do Termo de 
Referência. Essas palmeiras deverão ser 
entregues no Centro de Educação 
Ambiental de Nova Lima, no bairro 
Chácara dos Cristais.  

R$ R$ 
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010 M² 378 Preparo, transporte e aplicação de 
composto, feito com os insumos listados 
na planilha orçamentária e de acordo 
com o Termo de Referência. 

R$ R$ 

011 Mensal  Manutenção, com irrigação, de todo o 
plantio de forrageiras, de todo o plantio 
das diversas mudas de árvores, e de 
toda a revitalização do gramado. 

R$ R$ 

Valor Total Global: R$ 

 
OBS.:  

a) A licitante deverá obrigatoriamente informar em sua proposta de preço a descrição do 
serviço. 

b) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes 
à execução do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 

VALOR DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): R$____________ 
(_________________________________________) 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista para entrega 
das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: _____ (________ ) dias a contar do recebimento d do 
Empenho expedido pela (o) __________________. 
 

DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 
 

_____________________ , ______ de ___________ de _____. 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
Nome: _______________________________________ 
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ANEXO V   

DECLARAÇÕES 
 

MODELO 01 

 

Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99 

 
 
Declaro para os devidos fins de Direito que esta Empresa não utiliza mão de obra infantil, ou 
a utiliza conforme ditames da Lei Federal 9.854/99 de 27 de Outubro de 1999. Esta 
declaração é parte integrante na fase de habilitação, conforme exigências do presente 
instrumento convocatório (edital). 
 
 

Local e data 

 
 

Assinatura 

 
Carimbo de CNPJ da Empresa 

 
 

MODELO 02 

 
 
 

Declaração de Fato Superveniente 

 
 
Declaro para os devidos fins de Direito, que inexiste fato superveniente de impedimento 
legal para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local e data 

 
 

Assinatura 

 
Carimbo de CNPJ da Empresa 
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ANEXO VI  
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS ARTS. 428 E 429 DA CLT,  DECRETO Nº 9.579/2018 E 
LEI 8.069/90 

 

 

A empresa ..............................................., inscrita no CNPJ nº .................................., declara, 

sob as penas da lei, que emprega e que estão matriculados nos Cursos dos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem, (número) ................. de aprendizes equivalente a ............ por 

cento dos trabalhadores existentes no seu estabelecimento, cujas funções demandem 

formação profissional, nos termos do arts. 428 e 429 da CLT,  Decreto nº 9.579/2018 e Lei 

8.069/90. 

 

Local e data 

 

__________________________________________ 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

 


