PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21 /2022
FOLHA DE APRESENTAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, doravante denominada CMBH, inscrita no
CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro
Santa Efigênia, nesta Capital, torna público, para conhecimento dos interessados, que realiza
a presente licitação visando à contratação do objeto abaixo indicado.
OBJETO
Aquisição de plantas ornamentais, mudas de forração, gramas, insumos e adubação orgânica,
vasos e suporte de vasos com rodízios para plantas, e sementeiras para manutenção dos
jardins da CMBH.
MODALIDADE

TIPO

Pregão Eletrônico

Menor Preço

MODO DE DISPUTA

INTERVALO ENTRE OS LANCES
(PARA O CASO DO MODO DE
DISPUTA ABERTO)

Aberto

1,5%
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Federal nº
123/2006 e Portaria nº 15.477/2014.
CALENDÁRIO PARA A SESSÃO PÚBLICA
Data: 23/06/2022 (vinte e três de junho de dois mil e vinte e dois)
Horário: A partir das 10:00 horas (dez horas)
Endereço: site <http://www.comprasnet.gov.br/>
Código UASG: 926306
Referência de horário: Brasília/DF

REGISTRO DE
PREÇOS?

ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP?

RESERVA COTA
ME/EPP?

NÃO

ITEM

SIM

NÃO
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DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
01.01.01.031.001.2001.339030-03 – MATERIAL DE CONSUMO – (SEMENTES, MUDAS DE
PLANTAS E INSUMOS) para os itens 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 20; 23 e 24;
01.01.01.031.001.2001.339030-07 – MATERIAL DE CONSUMO – (FERRAMENTAS E
UTENSÍLIOS) para os itens 18; 19; 21; 22; 25 e 26.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(CONFORME DETALHAMENTO E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ITEM 9 DO EDITAL)
Requisitos básicos:


Prova de constituição social;



Comprovante

de

inscrição

Requisitos específicos:
e

de

situação cadastral do CNPJ;


Comprovante de regularidade para

NÃO HÁ

com a Fazenda Federal e Seguridade
Social, Fazenda Estadual e Fazenda
Municipal;


Comprovante de regularidade para
com o FGTS;



Certidão de quitação com a Justiça do
Trabalho.
AGENTE EXECUTOR DA LICITAÇÃO

PREGOEIRA e equipe de apoio designados pela Portaria nº 19.908, publicada no DOM/BH de
05/03/2022.
ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL
a) Termo de referência;
b) Modelo para apresentação da proposta comercial;
c) Regras do modo de disputa – Aberto;
d) Microempresas (ME’s) e Empresas de Pequeno Porte (EPP’s);
e) Condições para contratação por meio de nota de empenho;
f)

Retificação referente ao protocolo de pedidos de esclarecimentos e impugnações.
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RELAÇÃO DE ITENS
ITEM

BEM/SERVIÇO

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

1.

Acalifa Vermelha
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

50

2.

Azaléia Vermelha
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

5

3.

Azaléia Branca
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

1

4.

Azaléia Cor Rosa
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

1

5.

Beijinho cores sortidas
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

50

6.

Beri-silvestre ou Bananeirinha
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

160

7.

Calcário
Descrições complementares em 6.1.3

KG

400

8.

Camélia Amarela
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

2

9.

Capim-cidreira
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

TOUCEIRA

30

10.

Cosmos de jardim cores sortidas
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

90

11.

Cróton tricolor
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

126

12.

Fertilizante NPK (adubo) - 10X10X10 –
granulado
Descrições complementares em 6.1.3

KG

370
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METROS
QUADRADOS

243

Ixora gigante vermelha
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

106

15.

Mini ixora vermelha
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

42

16.

Onze-horas
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

250

17.

Semânia
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

50

18.

Sementeira retangular com 50 células
quadradas
Descrições complementares em 6.1.4

UNIDADE

6

19.

Separador de grama
Descrições complementares em 6.1.5

METROS

100

20.

Substrato puro
Descrições complementares em 6.1.3
e 6.1.3.1

KG

12.000

21.

Suporte Base de Alumínio Com Rodízios
Silicone Gel 35cmx35cm
Descrições complementares em 6.1.6

UNIDADE

5

22.

Suporte Base de Alumínio Com Rodízios
Silicone Gel 45cmx45cm
Descrições complementares em 6.1.7

UNIDADE

1

23.

Terra Vegetal pura
Descrições complementares em 6.1.3
e 6.1.3.2

KG

16.800

24.

Tuia
Descrições complementares em 6.1.1
e 6.1.2

MUDA

2

25.

Vasos meia lua para jardins verticais de
cerâmica
Descrições complementares em 6.1.8

UNIDADE

5

26.

Vasos redondos grandes de cerâmica
Descrições complementares em 6.1.9

UNIDADE

3

13.

Grama São Carlos

14.
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OBSERVAÇÕES
1) Frisa-se que, conforme consta na Folha de Rosto do Edital, ao presente Pregão Eletrônico
aplica-se a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a
Portaria nº 15.477/2014.
2) A especificação completa do objeto está contemplada no termo de referência.
3) A

íntegra

do

edital

está

disponível

para

consulta

nos

sites

http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/> e <http://www.comprasnet.gov.br/>.
4) Para o item 13 (grama São Carlos), a unidade de medida de fornecimento é
metro/quadrado.
5) . Os códigos citados no campo “código comprasnet” do tópico “3 – Descrição do objeto” do
Termo de Referência são meramente referenciais, devendo o licitante se ater às
descrições contidas no tópico “6 – Especificação completa do objeto” do citado TR.
Qualquer divergência entre o cadastrado no sistema para o item e a especificação do
Edital, prevalecerá o especificado no edital.
6) O valor estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances no sistema Comprasnet, nos termos previstos no art. 15
do Decreto Federal nº 10.024/2019.

Belo Horizonte/MG, 30 de maio de 2022.

ELENICE MARIA PEREIRA – PREGOEIRA
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EM BRANCO
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CÂMARA MUNICIPALDEBELO
CORPO DOEDITAL

IOBJETO
O objeto da presente licitação é o enunciado sumariamente na "folha

de

apresentação" deste
REFERÊNCIA''

DE

edital

e

detalhado

em

seu

ANEXO

"TERMO

2CONDIÇÕESPARAPARTICIPAÇÃO

2.1 - Somente poderão participar desta licitação os interessadosaptos ao
cumprimento do objeto licítado, que atenderem às exigências enumeradas neste

edital, em seus anexos e, ainda, aos requisitos da legislação específica, sem

prejuízode eventualexclusividade
da licitaçãoa MICROEMPRESA
(ME)e
EMPRESADE PEQUENO PORTE (EPP) quando prevista na "folha de
apresentação" deste ato convocatório.
2.1.1 - Todas as previsões contidas neste edital e em seus anexos para a ME e

EPP se aplicamtambém aos entes a elas equiparados,nos termos da
legislação vigente.

2.1.2 - Não poderãoparticipar desta licitação os interessados
que se
enquadrarem em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente,
neste edital e em seus anexos, especialmente em uma ou mais das situações a
seguir:

©

a) que tenhamtido sua falênciadeclarada,que se encontremsob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidaçãol

b) suspensos de participar em licitação e impedidos de contratar com a
CMBH;
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CÂMARA MUNICIPAL DEBELO HORIZONTE
c) declarados inidõneos para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da
Administração

Públicas

d) impedidos de licitar e contratar com o Município de Belo Horizontes

e) que não tenham prestado, no campo próprio do sistema eletrõnico, as
declarações a que se refere o subitem 4.1 deste editall
f) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigentes

g) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmentet

h) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9' da Lei Federal
Ro8.666/1993 e nas do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Belo
Horizontes

i) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

j) cujo sócio maioritáriotenha sido punido com a proibição de contratar
com o Poder Público, nos termos dos incisos 1, 11e 111
do art. 12 da Le
Federal n' 8.429/1992.
2.1.2.1 - Quando permitida a participação de empresas em consórcio, as

regras constarãoem anexo próprio, relacionadona folha de
apresentação

®

do

edital,

com

o

título

"CONDIÇÕES

PARA

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO"

2.1.3 - A observância das vedações do subitem 2.1 .2 deste edital é de inteira

©

responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às
penalidades cabíveis.
2.2

A simples participação da licitante neste certame implica:
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a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e em seus
anexos, não podendo constar da documentação apresentada pela licitante
dados ou informações que contradigam as regras do ato convocatório,

devendo tal ocorrência constar de registro próprio a ser feito pelo(a)
PREGOEIRO(A);
b) que o prazo mínimo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta)

dias, a contar da data final estipulada para seu envio. Caso a licitante
explicite prazo superior em sua proposta, esse prevalecerá em relação ao

prazo mínimo estabelecido neste item. Será desconsideradapelo(a)
PREGOEIRO(A)a eventual indicação de prazo de validade inferior ao
mínimo de 60 dias, uma vez que prevalecerá esse prazo mínimo caso a
licitante não indique em sua proposta prazo maiorl
c) a total sujeição à legislação pertinente

3CREDENCIAMENTO

3.1 - Para participar deste Pregão Eletrõnico, o interessado deverá se credenciar

previamente no s/fe <www.comprasnet.gov.br>
3.1.1 - O credenciamento far-se-á no nível l do SICAF e pela atribuição, pelo

sistemaeletrõnico,
de chavede identificaçãoe de senha,pessoaise

®

intransferíveis, para acesso ao referido sistema, observado o disposto no Q
subitem 9.2.3 deste edital.

3.2 - O credenciamento pelo provedor do sistema implica a responsabilidade
da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização

transações inerentes ao Pregão Eletrõnico, inclusive pela anexação ao sistem
proposta comercial e dos documentos de habilitação.
3.2.1 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrõnico é de inteira e exclusiva

responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada em seu
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nome, diretamente ou por seu representante,não cabendo ao provedor do
sistema ou à CMBH a responsabilidade pelas operações feitas pela licitante ou

por eventuaisdanos decorrentesde uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

4 DECLARAÇÕES A SEREM PRESTADAS NO SISTEMA

4.1 - A interessada deverá prestar previamente, em campo próprio do sistema
eletrõnico do s/fe <www.comprasnet.gov.br>, além das demais exigidas no citado
sistema, as seguintes declarações:

1)que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e em seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos neste edital e respectivos anexos, a teor do disposto no artigo 4', Vll

da Lei Federal n' l0.520/2002, para fins de participação no certames
11)que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posterioresl
111)que cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP,

conforme previsto no art. 3' da Lei Complementar Federal no 123/2006, para as
seguintes finalidades:

$

a) para fins de participação na licitação em itens ou em grupo de itens nos
quais houver exclusividade de participação para ME ou EPP, de modo que
a assinalação do campo "NÃO'' impedirá seu prosseguimento no certames

b) para fins de usufruir do tratamento favorecido estabelecidopela Lei
Complementar Federal n' 123/2006, sob pena de a assinalação do campo
"NÃO" produzir o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na referida lei, mesmo que seja ME ou EPPI
IV) que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre,nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, para fins de habilitação
(conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n' 8.666/1993,
acrescido pela Lei Federal n' 9.854/1999).

4.2 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
lícitante às sanções previstas em lei, neste edital e em seus anexos.

5ENVIO DASPROPOSTASCOMERCIAIS

5.1 - A proposta comercial inicial e os documentos de habilitação elencadosno
item 9 do presente edital deverão ser enviados por meio do sistema eletrõnico, pelo

s/fe <www.comprasnet.gov.br>, a partir da data de divulgação do presente edital
no mesmo s/fe e até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando,

então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento das propostas e dos

documentos de habilitação. Durante este período, a licitante poderá retirar ou

substituirno sistema sua proposta comercial inicial e seus documentos de
habilitação.
5.1.1 - Será desclassificada a proposta comercial jDlgial que contenha algum
elemento que possa identificar a licitante, sem prejuízo de aplicação à mesma
das demais cominações legais pertinentes.

5.1.2 - A proposta comercial inlSla!, contendo os preços,as especificaçõese,
quando for o caso, a marca/modelo do objeto ofertado, deverá ser formulada e

enviadaexclusivamente por meio do sistema eletrõnico.
5.2 - Concluída a fase de lances e a etapa de negociação, a licitante vencedora

deverá, após solicitação do(a) PREGOEIRO(A),elaborar e anexar ao sistema a
proposta comercial 8nê! ajustada, sob pena de desclassificação e de aplicação, a
critério da CMBH, das penalidades previstas no item 18 deste edital, com
observância dos seguintes requisitos:

a) indicar a denominação social e o número do CNPJ/CPF da licitantel
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b) no caso de itens isolados, apresentar preços unitário e total para cada um
dos itens;

c) no caso de grupo de itens, apresentar preços unitário e total para todos os
itens que o componha, bem como preço global respectivos

d) conter oferta firme e precisa relativamente ao que cotar, sem alternativas
de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter
mais de um resultados

e) cotar os preços em moeda correntes

f) não conter emendas, usuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais
licitantes, prejuízo à CMBH ou não impedirem a exata compreensão de seu
conteúdo
5.3 - Os cálculos integrantes

da proposta

comercial

!!Dg! ajustada

serão

devidamenteconferidos pela CMBH e, em caso de diferença entre os resultados
constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na operação aritmética
de conferência, prevalecerão esses últimos.

5.3.1 - Havendodivergência entre preço unitário e preço total, prevaleceráo
preço unitário. Havendo divergência entre preço numérico e preço por extenso,

@'

prevalecerá o preço porextenso.

5.3.2 - Na ocorrência das hipóteses previstas nos subitens 5.3 e 5.3.1 deste

edital, o(a) PREGOEIRO(A)solicitará à licitante a anexação ao sistema de
nova proposta comercial com as correções por ele apontadas. Na ausência de
tal anexação, fará (o) PREGOEIRO(A) os devidos apontamentos em formulário
próprio a ser anexado à proposta comercial fina! e ao contrato, o qual indicará
os valores corretos que deverão prevalecer para fins de contratação.

5.4 - Na proposta comercial !!Dgl ajustada a ser anexada ao sistema será
permitida a readequação dos preços, a critério da licitante, desde que todos os

preços sejam menores ou iguais aos preços finais ofertados na fase de lances
Avenida dos Andradas. 3.100, SalaA-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
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e na etapa de negociação, bem como aos preços médios constantes dos autos

l

sob pena de sua não aceitação pelo(a) PREGOEIRO(A).
5.5 - A apresentação da proposta comercial pela licitante implica a obrigatoriedade
do cumprimento das disposições e especificações nela contidas, em conformidade
com o que dispõe o termo de referência, assumindo a proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual.

5.6 - Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não Ihe
assistindo o direito de pleitear alterações posteriores sob alegação de erro, omissão
ou qualqueroutro pretexto.

5.7 - Além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada

mais poderá ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento, para a
perfeita e completa execução do objeto deste Pregão

5.7.1 - Os preços ofertados deverão considerar, ainda, todos os encargos
incidentes sobre o objeto deste Pregão, não sendo aceita reivindicação

posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos preços, salvo se
houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data
posterior à de envio das respectivas propostas comerciais

5.8 - O prazo de validade da proposta comercialnão será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data final estipulada para seu envio.
5.9 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas
no s/fe <www.comprasnet.gov.br>

e as especificações constantes deste edital e de

seus anexos, prevalecerão estas últimas.

5.10 - Incumbira à licitante acompanhar todas as operações efetuadas no
sistema eletrõnico durante a sessão pública do Pregão, ou seja, desde a sua
abertura até o seu encerramento,ficando responsável pelo ónus decorrente da
C
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perda de negócios em virtude da inobservância de qualquer mensagem

emitida pelo(a) PREGOEIRO(A)ou pelo sistema, bem como de sua eventual
desconexão.
5.11 - A licitante, com a utilização do sistema eletrânico, assume como firmes e
verdadeiros sua proposta e todos os lances inseridos e valores negociados durante
a sessão pública.

6 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 - A abertura da sessão pública será feita pelo(a) PREGOEIRO(A)por meio de
sistema eletrõnico no s/fe <www.comprasnet.gov.br>, em data e horário indicados na
folha de apresentação deste edital, quando se promoverá a análise e divulgação das

propostas comerciais iniciais recebidas, sem a identificação de seus autores, as

quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações deste ato
convocatório.

6.1.1 - o(A) PREGOEIRO(A) desclassificará, motivadamente, as propostas
comerciais

iniciais que não estiverem em conformidade com os requisitos

estabelecidos neste edital e em seus anexos.

6.1.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da etapa
de lances.

6.2 - Após a aberturada sessão, não caberá desistência do certame, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) PREGOEIRO(A),sob
pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 18.2 deste edital, além de
outras penalidades legalmente admissíveis.

6.3 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado na folha de apresentação
deste edital, ficam os eventos respectivos transferidos para dia e horário a serem
previamente comunicados pelo(a) PREGOEIRO(A).
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7.1 - O ANEXO "TERMO DE REFERENCIA''deste edital indica se a licitação será

feita por item isolado ou por grupo de itens, podendo adotar as duas formas
simultaneamente.O formato (item isolado ou grupo de itens) indicado no referido
anexo deverá ser necessariamente respeitado pelas licitantes ao elaborarem suas
propostas comerciais.

7.2 - Aberta a etapa competitiva na sessão pública, a licitante poderá encaminhar

seus lances exclusivamente
por meio do sistemaeletrânico,sendo ela
imediatamenteinformada do seu recebimento, do horário de registro e do valor.

7.2.1 - Os lances deverão ser ofertados pelo valor total pêra a íntegra de
, conforme definido no

ANEXO "TERMO DE REFERÊNCIA" e no item 8 deste edital, excetuado,
quando for o caso de registro de preços, o disposto no ANEXO "APLICAÇÃO

DOSISTEMADEREGISTRO DEPREÇOS"
7.3 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4 - Durante a sessão pública do Pregão Eletrõnico, as licitantes serão informadas,

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificaçãodo seu
detentor.
7.5 - Durante a fase de lances, o(a) PREGOEIRO(A)poderá, justificadamente,

excluir lance cujo valor seja manifestamenteinexequível.Caso a licitante não
concorde com a exclusão, deverá reenviar o lance excluído.

7.6 - O modo de disputa adotado para este certame será aquele definido no
ANEXO "REGRAS

DO MODO DE DISPUTIA", cabendo

à licitante

tomar ciência

./, %

de todas as regras nele contidas.

.Á\y
\
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7.7 - No caso de desconexão com o(a) PREGOEIRO(A)no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrânico poderá permaneceracessível às
licitantes para a recepção dos lances. Quando possível, retomará o(a)
PREGOEIRO(A) a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos eventualmente
realizados no sistema durante essa desconexão.
7.7.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a lO (dez) minutos,

a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas, no mínimo,
24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes pelo(a)
PREGOEIRO(A), no sítio eletrõnico utilizado para divulgação.

7.7.2 - Caso a licitante não realize lances, permaneceráo valor da proposta
eletrõnica inicial para efeito de classificação
7.8

Havendo empate para fins de classificação, será observado o seguinte:
a) só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.

Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de

sua apresentação
pelas licitantesé utilizadacomo um dos critériosde
classificaçãol

b) no caso de equivalência dos valores apresentadospor ME e EPP que se
encontrem no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, o

sistema fará um sorteio eletrõnico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final de desempate, aplicando-se
o regramento disposto no ANEXO "MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE (EPP's)";

c) havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3', $ 2', da Lei Federal n' 8.666/1 993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
1)produzidos no Paísl

11)produzidos ou prestados por empresas brasileiras
Avenida dos Andradas, 3.100, SalaA-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
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111)
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Paísl

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislaçãol

d) na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrõnico dentre as propostas empatadas.
7.9

- Apurada a oferta classificadaem primeirolugar e cumprida,se for o caso, a
determinação contida no subitem 7.10 seguinte, o(a) PREGOEIRO(A) deverá

encaminhar, pelo sistema eletrõnico, contrapropostaà licitante para que seja
obtido preço melhor para a CMBH, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital e em
seus anexos.

7.9.1 - A negociação a ser realizada nos termos do subitem 7.9 poderá ser
acompanhada pelas demais licitantes por meio do sistema eletrõnico.

7.10 - Nenhuma negociação poderá ser feita pelo(a) PREGOEIRO(A) com a melhor
classificada sem que antes, quando for o caso, seja dado às ME's e EPP's em

situaçãode empateacto o direitode encaminhamento
da ofertafinal de
desempate, nos termos previstos neste edital, em especial no ANEXO
"MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP's)",
bem como na Lei Complementar Federal n' 123/2006.
8 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - Após a divulgação deste edital no sítio eletrõnico, as licitantes encaminharão.
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de

./

habilitação, sua proposta inicial com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a .,,
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data e o hc rário estabelecidos para abertura da sessão pública, conforme previsto

no subitem 5.1 deste ato convocatório.

8.1.1 - Encerradaa etapa de negociaçãode que trata o subitem 7.9, o(a)
PREGOEIRO(A) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor
estipulado para a contratação e verificará a habilitação da licitante conforme
disposições do edital e de seus anexos.

8.1.2 - Para o julgamentodas propostas,o(a) PREGOEIRO(A)
levaráem
consideração o MENOR PREÇO 0U O MAIOR DESCONTO, conforme
definido na ''folha de apresentação'' deste instrumento, OFERTADOPARA
A INTEGRA DO ITEM ISOLADO 0U DO GRUPO DE ITENS, conforme
definido no ANEXO "TERMO DE REFERÊNCIA", desde que atendidas todas
as demais especificações do edital e de seus anexos, não sendo aceitas as
propostas que estiverem em desacordo.

8.1.3 - Não serão aceitas propostas com valor global ou unitário superior ao
estimado, inclusive, quando houver, para a taxa de BDI.

8.1.3.2 - No caso de grupo de itens, a aceitaçãosomente poderá ser feita
em relação à totalidade do grupo, não se admitindo aceitação parcial de
proposta.

8.1.3.2.1 - A existência de valor de um ou mais itens componentesdo
grupo superior à média estimada impedirá o aceite daquela proposta,
ainda que o valor global do grupo de itens esteja abaixo do preço médio
global.

8.1.3.2.2 - O(A) PREGOEIRO(A)poderá fixar prazo para o reenvio do
anexo contendo a planilha de composição de preços quando o valor
global ofertado for aceitável, mas os valores unitários que o compõem
necessitarem de ajustes aos preços estimados pela CMBH.

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa E6igênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
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8.1.2.3 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas
decimais.

Não

desconsideradas

sendo

observada

esta

regra

pela

licitante,

serão

pelo(a) PREGOEIRO(A) as casas decimais a partir da

terceira,sem arredondamento.
8.2 - A licitante detentora da melhor oferta aceita após a etapa de negociação,

quando convocada pelo(a) PREGOEIRO(A),deverá enviar, por meio da opção
"enviar anexo'' do sistemaeletrõnico,a proposta comercialfinal (ajustada ao último
lance dado ou ao valor negociado), no modelo constante do ANEXO "MODELO
PARA APRESENTIAÇAODA PROPOSTA COMERCIAL" deste edital, bem como
eventual documentação complementar, quando necessária.

8.2.1 - Os documentos exigidos deverão ser enviados por meio digital pela
licitante, através da funcionalidade presente no sistema (up/oad), no prazo
mínimo de 2 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas a ser definido
pelo(a) PREGOEIRO(A) após fazer a solicitação daqueles no sistema
eletrõnico.
8.2.1.1 - O prazo para envio de anexo (situação

de "convocado")

será

finalizado automaticamentepelo sistema quando da anexação dos
documentos.
8.2.1.2 - O prazo previsto no subitem 8.2.1 poderá ser prorrogado uma única

vez, por no máximo 24 (vinte quatro) horas, a pedido da licitante, com
justificativa
requerimento

aceita
no

pelo(a)
prazo

cplúÊcmbh.mg.aov.br

PREGOEIRO(A),
inicialmente

desde

concedido,

que apresentado

através

do

e-mail

ou do chaf do sistema.

8.2.2 - Caso o termo de referência tenha exigido, da licitante provisoriamente

classificada
em primeirolugar,a apresentação
de amostrana fase de
classificação das propostas, as regras constarão em anexo próprio,
relacionado na "folha de apresentação" do edital, com o título "CONDIÇÕES
PARA APRESENTAÇÃO

E ANÁLISE

DE AMOSTRAS".

. ..\\?

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Enigênia, Belo Horizonte - MG - CEP:30.260-900,
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 3555-1249

4@
'

.o
CK/

&.,
\Pd

V
U

.

CÂMARA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

8.2.3 - A proposta comercial e seus eventuais anexos, bem como os
documentos de habilitação, deverão ser remetidos exclusivamente por meio
eletrõnico, pelo sistema adotado para a realização do Pregão.

8.2.4 - A não anexação ao sistema da proposta comercial ou dos
documentos de habilitação acarretará a desclassificação da proposta ou a

habilitação da licitante, conforme o caso, sujeitando-se esta às sanções
legais e editalícias cabíveis.
8.3 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver em desacordo com
as exigências constantes neste edital e em seus anexos.

8.4 - Será considerada inexequível a proposta que apresentar preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando

se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os
quais ela renuncie expressamente à parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5 - O(a) PREGOEIRO(A) poderá consultar o setor demandante antes de decidir
sobre a exequibilidade da proposta.
8.6 - Na análise da proposta comercial, poderá o(a) PREGOEIRO(A) desconsiderar
erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

8.7 - A desclassificaçãode propostas comerciais será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com possibilidade de acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

8.8 - Nos itens não exclusivosa ME e EPP,sempre que uma proposta não for
aceita e antes de o(a) PREGOEIRO(A) passar à proposta subsequente, deverá ser

feita nova verificação da eventual ocorrência do empate acto previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal no 123/2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida neste edital, se for o caso.

g

é
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8.9 - Será verificada a condição de habilitação da licitante detentora do menor preço

aceito pelo(a) PREGOEIRO(A), observadas as disposições contidas no item 9 deste
edital.

8.10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital e em seus
anexos para a habilitação, será a licitante declarada vencedora do certame para o
item/grupo de itens.

8.11 - Se a oferta da primeira classificada não for aceitável ou se a licitante for
habilitada, o(a) PREGOEIRO(A) examinará as ofertas subsequentes, bem como o
atendimento às condições de habilitação, na ordem de classificação, até a apuração

de uma oferta em conformidade com o edital, observado o disposto em seu subitem
8.8

8.12 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 8.11 deste edital também no caso de a
licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato ou não aceitar a nota de empenho, conforme o caso.

8.13 - Nas situações previstas nos subitens 8.11 e 8.12 deste edital, deverá o(a)

PREGOEIRO(A),ainda, negociar com a proponentepara que seja obtido preço
melhor para a CMBH.

9DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO

9.1 - As licitantes deverão, nos termos do subitem 5.1, anexar ao sistema os

©

documentos de habilitação a seguir relacionados.
9.1.1 -

: prova de

constituição social atualizada, que consistirá em um dos seguintes documentos:

a) empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sedes
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b) microempreendedorindividual - MEl: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no s/fe www.portaldoempreendedor.gov.brl
c) sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

- EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatóriode seus administradoresl
d) sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradoresl

e) sociedade por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social e

alterações

em vigor, devidamente registrado no órgão pertinente,

acompanhado do documento de eleição de seus administradoresl

f) cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei Federal no 5.764/1 971l
g) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorizaçãol

®

h) exercício de atividade que dependa de registro ou autorização: ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente
quando solicitado por este edital em anexo próprio.

©

9.1.1.1 - Os documentos de constituição social deverão explicitar o objeto
social, que deveráser compatívelcom o objeto licitado, a sede da empresa e
os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os

documentos pela empresa, além de estarem acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
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9.1.1.2 - O contrato social consolidado dispensa a apresentaçãodo contrato
original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações
posteriores ainda não consolidadas.

9.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA:
a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ

b) prova de regularidadepara com a Fazenda FedQrêLe a Seguridade
\
/

Social, mediante apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Atavada Uniãol

c) comprovantede regularidadepara com a Fazenda Pública Estadual do
domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão
estadual competentes
d) comprovantede regularidadepara com a Fazenda Pública Municipal do
domicílio ou da sede da lícitante, por meio de certidão emitida pelo órgão
municipal competentes

e) comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGj$1

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, nos termos do Título Vll-A da Consolidaçãodas Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452/1943.

©

9.1.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras "b", "c" e "d" do subitem
9. 1.2 deste edital, nãa.gslãa.açeltga

pelo(a) PREGOEIRO(A) documentos qu

comprovem
a regularidade
fiscal de apenasparte dos tributos d
competência de cada ente federado.

9.1.2.2 - Para o atendimento das exigências relativas à regularidade fiscal
trabalhista, serão aceitas pelo(a) PREGOEIRO(A), quando for o caso, certidõe
negativas ou positivas com efeito de negativas.
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9.1 .3 - Documentos

relativos

à

e à giba!!11çaçãQ

técnica. QUANDO EXIGIDOS, constarão em anexos, relacionados na ''folha de
apresentação"

do

edital,

com o

título

principal

"OUTROS

DOCUMENTOS

NECESSÁRIOSÀ HABIUTIAÇÃO."
9.1.3.1 - É responsabilidade da licitante conferir, na "folha de apresentação" do

edital. se foram relacionados um ou mais anexos cujo título principalseja
"OUTROS

DOCUMENTOS

NECESSÁRIOS

À

HABILITAÇÃO",

para

que

sejam consultados os documentos a serem apresentados nos mesmos termos
que os demais relacionados neste item 9.

9.2-CADASTROS NOSUCAEENOSICAF
9.2.1 - A verificação do atendimento aos requisitos de habilitação referidos no
subitem 9.1.2 (regularidade fiscal e trabalhista) será realizada pelo(a)
PREGOEIRO(A) mediante consulta ao SUCAF (Sistema Único de Cadastro de

Fornecedores do Município de Belo Horizonte) e ao SICAF (Sistema de
Cadastramento

Unificado

de

Fornecedores

do

Governo

Federal),

Cadastral (CRC).
9.2.1.1 - Também poderão ser consultados pelo(a) PREGOEIRO(A) os sítios

oficiais emissores de certidões, especialmente quando a licitante esteja com
alguma documentação vencida junto ao SUCAF ou ao SICAF.

9.2.1.2 - Aplica-se o disposto no subitem 9.2.1 aos requisitos de habilitação
relativos à
Õ/

, nos termos do subitem

9.1.3, desde que as exigências sejam aferíveis por meio da declaração
demonstrativa da situação da licitante, emitida pelo SUCAF ou SICAF.

g.2.1.3 - O(A) PREGOEIRO(A)deverá imprimir declaração demonstrativa da
situação da licitante nos cadastros mencionados no subitem 9.2.1 e junta-la
aos autos.
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Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249

$.,

d@

#

MG

CEP:30.260-900

$.'; i ;:jk

)&

CÂMARA MUNICIPAL

DE BELO

9.2.2 - A licitante cadastrada no SUCAF ou no SICAF deverá complementar a
documentação de habilitação, sob pena de INABILITIAÇÃO, anexando ao
sistema, na forma do subitem 8.1:

a) os documentos que não constarem da declaração demonstrativa da
situação da licitante no SUCAF ou no SICAF;

b) o ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente
atualizado e registradol

c) novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos

e relacionados na declaração demonstrativa da situação da licitante no
SUCAF ou no SICAF já estiverem com os prazos de validade expiradosl

d) os documentos exigidos para qualificação técnica, auando está for

exiaida, nos termos definidos no subitem 9.1.3 deste edital, e
nos cadastros previstos no subitem 9.2.1.

9.2.3 - O cadastramento da licitante no SUCAF ou a partir do nível ll do

SICAF não é condição necessária para a sua habilitação neste certame.
Para a licitante não cadastrada nos referidos sistemas para fins habilitatórios,
não serão aplicadas as regras previstas nos subitens 9.2.1 a 9.2.2, devendo as

licitantes, neste caso, anexarem ao sistema todos os documentos de
habilitação exigidos neste edital e em seus anexos, observadas as demais
.i/'

regras neles previstas.

9.2.3.1 - Os documentos para cuja emissão pela üfemef dependam apenas

$

do CNPJ da licitante serão consultados e impressos pelo(a) PREGOEIRO(A)

para suprir eventual ausência de documentação, aplicando-se esta mesma

regra para quaisquer documentos que possam ser impressos mediante
consulta ao SICAF ou ao SUCAF.
9.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITACÃO

Avenida dos Andradas,3.100, SalaA-121 - Bairro Santa Enlgênia,Belo Horizonte MG- CEP:30.260-900
Seçãode Apoio a Licitações- Telefone: C31)3555-1249
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9.3.1 - Na análise da habilitação, o(a) PREGOEIRO(A) verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9', 111,da Lei Federal n'
8.666/1993;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniãol

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.

9.3.1.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e

tambémde seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n'
8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
m ajoritário .

9.3.1.2 - Constatada a existência de sanção, o(a) PREGOEIRO(A) reputará a
licitante habilitada, por falta de condição de participação.

@

9.3.1.3 - No caso de habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual

ocorrência

Complementar

do empate

Federal

n'

acto,

previsto

123/2006,

nos ans. 44 e 45 da Lei

seguindo-se

a

disciplina

antes

estabelecida neste edital para aceitação da proposta subsequente.

9.3.2 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados em meio
digital pelas licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (up/oad), na

$

forma e nas condições previstas no subitem 8.1 deste edital.

$--)$ '
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9.3.3 - Somentemedianteautorizaçãodo(a) PREGOEIRO(A)
e em caso de
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do ema// cpl©lcmbh :mg :gov. br.

9.3.3.1 - Os documentos enviados na forma do subitem 9.3.3 serão
disponibilizadosno s/fe da CMBH para consulta das demais licitantes pelo
prazo previsto para recurso.

9.3.4 - O(a) PREGOEIRO(A),quando julgar necessário, poderá determinar a
apresentaçãodo documentooriginal ou cópia autenticadaem até 3 (três) dias úteis,
com vistas à confirmação da autenticidade.

9.3.4.1 - A apresentação referida no subitem anterior poderá ser realizada

por meio de envio do documento à CMBH. caso em que será considerada,
para fins de aferição de tempestividade, a data da portagem.

9.3.4.2 - O prazo acima poderá ser prorrogadopor uma vez, por igual
período,

a

pedido

PREGOEIRO(A),

da

desde

licitante,
que

com

apresentado

justificativa

aceita

requerimento

pelo(a)

no

prazo

inicialmente concedido, através do e-ma# cpléÊcmbh.mg.gov.br.
9.3.5 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitações de documentos"
em substituição aos documentos requeridos no presente edital e em seus anexos.

4

9.3.6 - Não serão acentosdocumentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, uma

vez que a documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra
documentação solicitada neste edital e em seus anexos, deverá

guardar

compatibilidade em relação ao CNPJ/CPF apresentado, não sendo permitida a
mescla de documentos.
9.3.6.1 - Ressalvam-se

do disposto neste subítem aqueles

documentos

legalmente permitidos e os tributos cuja certidão seja expedida exclusl)lamente
no CNPJ e nome da matriz.
úry

Avenida dos Andradas, 3.100, SalaA-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP:30.260-900
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9.3.7 - Todos os documentos previstos neste edital e em seus anexos deverão estar

válidos na data final estabelecidano edital para a sua anexaçãoao sistema
(data de abertura da sessão pública). Documentos vencidos acarretarão a
INABILITAÇAO da licitante, observado, entretanto, o disposto no subitem 9.2 deste
edital
9.3.7.1

-

Na hipótese em que os documentos

de habilitação anexados

concomitantementecom a proposta comercial inicial, na forma do subitem 8.1,
estejam com a validade vencida quando da convocação pelo(a) PREGOEIRO(A)
para o envio da proposta comercial final ajustada, será permitido à licitante
encaminhar, juntamente

com a referida proposta, documentação

com data de

validade atualizada.

9.3.8 - Os documentosque não possuíremprazo de validade estabelecidopelo
órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias.
9.3.8.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 9.3.8 deste edital aqueles

documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de
validade.

9.3.9 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá o(a) PREGOEIRO(A)
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
9.3.10 - Para os documentos autenticáveis pela /nfernef, procedida a consulta ao s/fe

respectivo, o(a) PREGOEIRO(A) ou a equipe de apoio certificarão a autenticidade
do documento, mediante carimbo próprio e assinatura na via anexada pela licitante.

9.3.11 - Será INABILITADA a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou por apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste edital e em seus anexos.
9.3.11.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade

fiscal e trabalhista, entreguespor ME ou EPP,será asseguradoo prazo de 5

(cinco) dias úteis para regularização,cujo termo inicial corresponderáao
Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa E6igênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
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momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame, assim

considerado aquele posterior à fase de habilitação, prorrogável por igual
período, a critério do(a) PREGOEIRO(A), nos termos legais.

9.3.12 - Da sessão pública do Pregão será divulgada ata no sistema eletrõnico
COMPRASNETe no s/fe da CMBH.

IOREABERTURADASESSAO PUBLICA

lO.l -A sessão pública poderá ser reaberta

a) nas hipótesesde provimentode recursoque leve à anulaçãode atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que deles dependaml

b) quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a
licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, $
lo da Lei Complementar Federal n' 123/2006. Nessas hipóteses, serão refeitos

os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

l0.2 Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a sessão reaberta
l0.2.1 - A convocaçãose dará por meio do sistema eletrõnicoe de publicação
no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte.

lIRECURSOS

11.1 - Declarada a vencedora do certame, o(a) PREGOEIRO(A) abrirá o prazo de 20

(vinte) minutos durante o qual qualquer licitante poderá, de forma motivada, em
Avenida dos Andradas, 3.100, SalaA-121 - Bairro Santa E6igênia,Belo Horizonte
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campo próprio do sistema eletrõnico,

manifestar a sua intenção de recorrer,

registrando a síntese de suas razões.
11.2 - A falta de manifestação motivada da licitante no prazo supracitado importará a

decadência do direito de recurso, autorizando o(a) PREGOEIRO(A) a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.

11.3 - Será concedido, à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o
prazo de 3 (três) dias úteis, iniciados no dia útil subsequente, para apresentação das
razões do recurso, ficando

as demais

licitantes desde

logo intimadas

para

apresentarem suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do dia seguinte ao término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.3.1 - Tanto as razões do recurso quanto as contrarrazões deverão ser
registradas pelas licitantes no campo próprio do sistema eletrõnico, nos prazos
definidos no subitem supracitado.

11.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atou
insuscetíveis de aproveitamento.

12ADJUDICAÇÃOEHOMOLOGAÇÃO

12.1 - Inexistindo manifestação recursal, o(a) PREGOEIRO(A) adjudicará o objeto

da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), cabendo ao(à) Presidente da CMBH
homologar o procedimento licitatório.
12.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura
interpostos, competirá ao(à) Presidente da CMBH adjudicar o objeto da licitação à(s)
licitante(s) vencedora(s) e homologar o procedimento licitatório.

13CONTRATAÇÃO
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13.1 - Nos casos em que a lei determinar a celebraçãode termo de contrato,

sua minutaestará em anexoprópriodo edital, indicado na "folha de
apresentação", e a licitante vencedora do certame será convocada pela CMBH
para assinar o contrato respectivo, no prazo determinado pela Administração.

13.2 - Nos demais casos, a contratação poderá ser efetivada por meio de nota de
empenho, observadas as regras elencadas em anexo próprio do edital.

14REAJUSTAMENTODOSPREÇOS

14.1 - As regras acerca do reajustamento dos preços contratados são aquelas
estabelecidas

no ANEXO

"MINUTA

DE

CONTRATO''/"CONDIÇÕES

PARA

CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.

15ENTREGA,RECEBI ENTO EFISCALIZAÇAO DO OBJETO

15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização da
contratação são aqueles previstos no ANEXO "TERMO DE REFERENCIA'' deste
edital
16 OBRIGAÇÕES DA CMBH E DA CONTRATADA

16.1 - As obrigações da CMBH e da CONTRATADAsão aque]as estabe]ecídas no
ANEXO "MINUTA DE CONTRATO"/"CONDIÇOES PARA CONTRATAÇÃO POR
MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.

17PAGAMENTO

{
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17.1 - As condições de pagamento são aquelas previstas no ANEXO "MINUTA DE
CONTRALTO"/"CONDiçõES

PARA CONTRATAÇÃO

POR MEIO DE NOTA DE

EMPENHO" deste edital.

18SANçõESADMiNiSTRAriVAS

18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n' l0.520/2002, a
licitante/adjudicatária que:

a) não aceitar/retirara nota de empenho ou não assinar o termo de contrato
quando convocada dentro do prazo de validade da propostas
b) apresentar documentação falsa
c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame
d) não mantiver a proposta

e) cometer fraude fiscal
f) comportar-se de modo inidõneo
18.1.1 - Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após
o encerramento da fase de lances.

18.2 - A licitante/adjudicatáriaque cometer qualquer das ínfrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

a) multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) item(ns)
prejudicado(s) pela conduta da licitante;

b) impedimento
de licitare de contratarcom o Municípiode Belo Horizontee
descredenciamento do SUCAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249

Q

$

18.3 - A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sançoes.
18.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo
que asseguraráo contraditório
e a ampla defesa à
lícitante/adjudicatária,observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n'
8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei Federal n' 9.784/1 999.

18.5 - A autoridadecompetente,na aplicaçãodas sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.6 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
ANEXO "MINUTA DE CONTRATO"/"CONDIÇOES

PARA CONTRATAÇÃO

POR

MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.
19 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Ê IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

19.1 - Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentosou impugnar este edital, por
escrito, entregando o documento respectivo na Seção de Apoio a Licitações da
CMBH, na Avenida dos Andradas, n' 3.100, sala A-121 , Bairro Santa Efigênia, Belo
Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou por
meio eletrõnico, através de formulário específico disponível no s/fe da CMBH na
Internet.

19.2 - Caberá ao(à) PREGOEIRO(A) responder aos pedidos de esclarecimentos e
decidir sobre as impugnações no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data
da abertura da sessão.

19.3 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
da sessão de abertura do certame. caso necessário.
...,/

#
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19.4 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos

previstos no certame.
19.4.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional

e deverá ser motivada pelo(a) PREGOEIRO(A) nos autos do processo de
licitação.
19.5 - As respostas às impugnações feitas e aos esclarecimentos solicitados serão
prestadas pelo(a) PREGOEIRO(A), entranhadas nos autos do processo licitatório e
disponibilizadas em campo próprio do sistema COMPRASNET e no s/fe da CMBH.
podendo ser consultadas ainda por qualquer interessado na Seção de Apoio a
Licitações da CMBH, no endereço e horário indicados no subitem 19.1 deste edital.

19.6 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações aderem a
este edital como se dele fizessem parte, vinculando a CMBH e as licitantes.

20DIVULGAÇAODOSATOS DOCERTAME

20.1 - Este edital está disponívelnos s/fes https://www.comprasnet.gov.bre
h#ps;#www.cmbh.mg.gov.bl#ransparenciM7icifacoes,

bem como na Seção de

Apoio a Licitações da CMBH, onde poderá ser obtida cópia, no horário de 9:00 às
18:00 horas dos dias úteis.

20.2 - As respostas e as decisões referentes a recursos serão disponibilizadas
em campo próprio do sistema eletrõnico, sendo também publicadas no site da
CMBH.

20.3 - No Diário Oficial do Município de Belo Horizonte serão publicados o aviso
de edital, a convocação para reabertura de sessão, as decisões sobre recurso, a
adjudicação e a homologação da licitação.
20.4 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame deverão, durante todo
o processo, acompanhar as publicações referentes ao mesmo nos locais citados nos

Avenida dos Andradas, 3.100, SalaA-121 - Bairro Santa Enigênia,Belo Horizonte - MG- CEP:30.260-900
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subitens 20.1 a 20.3, com vistas a possíveis alterações e avisos, não se
responsabilizando a CMBH em promover qualquer comunicação por meios diversos
desses.
20.5 - Modificações

no edital serão divulgadas

pelo mesmo instrumento

de

publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente

estabelecido, quando necessário, será reaberto para observância do prazo mínimo

previstono incisoV do art. 4' da Lei Federaln' l0.520/2002,
excetose,
inquestionavelmente, a alteração não afetar
resguardado o tratamento isonõmico às licitantes.

a formulação

das propostas,

21 DISPOSIÇOESGERAIS
21.1 - É facultada ao(à) PREGOEIRO(A), em qualquer fase da licitação, a promoção

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que deveriam constar
no ato da sessão pública.

21.1.1 - No julgamento das propostas e da habilitação o(a) PREGOEIRO(A)
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.

21.1.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.2 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anu

ou revogar,a qualquertempo, no todo ou em parte, a presentelicitação,dan
ciência às participantes e sendo devidamente justificada e processada na forma
legislação vigente.
Avenida dos Andradas, 3.100, SalaA-12 1 - Bairro Santa Enigênia,Belo Horizonte - MG - CEP:30.260-900
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21.3 - As proponentes são as únicas responsáveis por todos os custos de
preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.

21.4 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade de
informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase desta
licitação.
21.4.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos
falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

21.5 - A CMBH não se responsabilizará por documentos enviados via postal ou por

outra forma e que, por isso, não chegarematé à CMBH para atendimentoao
disposto neste edital e em seus anexos.
21 .6 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
21.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. SÓ se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na CMBH.
21.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal n'

l0.520/2002, da Lei ComplementarFederal n' 123/2006e, subsidiariamente,da Lei
Federaln' 8.666/1993.

j

21.9 - Os documentosque comporãoo processofísico serão rubricadospelo(a)
PREGOEIRO(A)ou pela equipe de apoio, mediante carimbo próprio, certificando
que se trata de documento anexado ao sistema COMPRASNET pela licitante ou
impresso diretamente pelo (a) PREGOEIRO(A), nos termos do edital.

$
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21.10 - O processo relativo a esta licitação permanecerá com vista franqueada aos
interessados na Seção de Apoio a Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas,
n' 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, telefone
(31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.
21.11 - A homologação

do resultado desta licitação não implicará direito à

contratação.

21.12 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo
Horizonte - Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que
sela
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EM BRANCO

ANEXO
- TERMO DE REFERÊNCIA -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

Advertências Preliminares

Este anexo define, minuciosamente, o objeto do certame epigrafado, detalha o
bem ou serviço a ser fornecido-prestado e as condições específicas que a(s)
vencedora(as) deverá(ão) observar na execução contratual.
Faz parte integrante deste anexo e dele é indissociável a cópia integral do
pedido e do termo de referência que ensejou a presente licitação, cujo original
compõe o processo respectivo.
Para o item 13 (grama São Carlos), a unidade de medida de fornecimento é
metro/quadrado.
Os códigos citados no campo “código comprasnet” do tópico “3 – Descrição do
objeto” do Termo de Referência são meramente referenciais, devendo o
licitante se ater às descrições contidas no tópico “6 – Especificação completa
do objeto” do citado TR. Qualquer divergência entre o cadastrado no sistema
para o item e a especificação do Edital, prevalecerá o especificado no edital.

EM BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS
Nc’Protocolo Geral

(Preenchimento pela SECONT)

1 - ÁREA DEMANDANTE/SIGLA
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/SECSER

mT

Contratação tradicional para o objeto descrito a seguir

3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
Aquisição de plantas ornamentais, mudas de forração, gramas, insumos e adubação orgânica
vasos e suporte de vasos com rodízios para plantas,e sementeiras para manutençãodos jardins
da CMBH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, e nos
termos da Lei Federal ng 8.666/1993

LOTE | ITEM
F1 1c)

|

BEM

N111)
1

6.1.2

4
5
6

Descrições complementares em 6.1.1 e

50

muda

5

muda

1

muda

1

muda

50

muda

160

kg

400

Azaléia Branca

Descrições complementares em 6.1.1 e
6.1.2
Descrições complementares em 6.1.1 e
6.1.2

Beri-silvestre ou Bananeirinha

Descrições complementares em 6.1.1 e

7

Calcário

8

Camélia Amarela

Descrições complementares em 6.1.3

Descrições complementares em 6.1.1 e
6. 1.2

6.1.2

8730
8730
15160
8730

muda

2
8730

Capim-cidreira

Descrições complementares em 6.1.1 e

8730

8730

Beijinho cores sortidas

Descrições complementaresem 6.1.1 e
6.7.2

8730

8730

Azaléia Cor Rosa

6.1.2

9

muda

Azaléia Vermelha
6. 1.2

3

CÓDIGO

QUANTI- COMPRASDADE
NET

Acalifa Vermelha

Descrições complementares em 6.1.1 e
2

UNIDADE
DE
MEDIDA

touceira

30

A

CAMARA MUNICIPAL DEBELO HORIZONTE
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS
10

11

12

Cosmos de jardim cores sortidas

muda

90

Cróton tricolor
Descrições complementaresem 6.1.1 e
6.1.2

muda

126

kg

370

metros

243

muda

106

muda

42

muda

250

muda

50

Unidade

6

390695

metros

100

16898

kg

12.000

468723

Unidade

5

Unidade

1

kg

16.800

218316

muda

2

8730

Unidade

5

Fertilizante NPK (ADUBO) 10X10X10 - granulado

Descrições complementares em 6.1.3

13

14
15

16

Grama São Carlos

18

Mini ixora vermelha

Descrições complementaresem 6.1.1 e
6.1.2

Onze-horas

Descrições complementaresem 6.1.1 e

Semânia

Descrições complementaresem 6.1.1 e
6.1.2

Sementeira retangular com 50
células quadradas
Descrições complementares em 6.1.4

19

20

Separador de grama

Descrições complementares em 6.1.5

Suporte Base de Alumínio Com
Rodízios Silicone Gel 35cmx35cm
Descrições complementares em 6.1.6

22

Suporte Base de Alumínio Com
Rodízios Silicone Gel 45cmx45cm
Descrições complementares em 6.1.7

23

25

8730
8730
8730
8730
8730

12399

12399

Terra Vegetal pura

Descrições complementares em 6.1.3 e
6. 1.3.2

24

13569

Substrato puro

Descrições complementares em 6.1.3 e

6.1.3.i
21

8730

lxora gigante vermelha

Descrições complementaresem 6.1.1 e
6.1.2

6.1.2
17

8730

Descrições complementares em 6.1.1 e
6.7.2

Tuia
Descrições complementares em 6.1.1 e
6.1.2

Vasos meia lua para jardins
verticais de cerâmica

Descrições complementares em 6.1.8

13320

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO
Vasos redondos grandes de
cerâmica

Descrições complementares em 6.1.9

Unidade

DE BENS
13320

- JUSTIFICATIVA
CMBH possui aproximadamente2.600 m2de área destinada a jardins. Seguindo o princípio legal
da economicidade e melhor adequação dos recursos de mão de obra de jardinagem disponível
atualmente, conforme consta no contrato atual da Casa (Contrato de n'’ 015/2020, protocolo geral no

185/2020),
a SECSER, atravésda ação de um dos objetivosdo planejamento
estratégicoda Seção
( Anexo I), qual seja, revitalizar as áreas de jardim da Casa, realizou um estudo junto aos jardineiros e

,ervidoresda Seção de Serviços Gerais, Seção de Engenhariae Seção de Manutenção,com
b jetivo de desenvolver o projeto de revitalização dos jardins da CMBH.

Ldemais,foramfeitoscontatoscom entidadespúblicas,como é o caso da EMATER (Empresa de

LSsistênciaTécnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) e do IMA ( InstitutoMineiro de
Lgropecuária)e Engenheiros Agrônomos voluntários,em busca de orientações técnicas que
embasassem a aquisição de insumos para os jardins e boas práticas de sustentabilidadepara
eliminação de pragas existentes (ANEXOS 111.1,111.2,111.3,111.4e III.5), É importantedestacar que
bodas as consultorias citadas foram totalmente sem custo para a CMBH, contribuindo para
atendimento aos princípios de economicidade e eficiência
lo projetofoi iniciadono dia 17 de maio de 2021, com aquisições já contempladas nos processos de
protocolo 90/2021 e 1632/2021.
lo objetivo da manutenção das áreas verdes na CMBH é proporcionar a sensação de bem-estar aos
jusuários destes espaços, além de promover inúmeros benefícios através da melhoria estética e
jfuncionaldas áreas, da qualidade do ar e do conforto térmico, redução da poluição devido aos
jprocessos de oxigenação, redução das temperaturas externas, sombreamento, além de proporciona
uma valorização visual e ornamental do espaço.

Para essa segunda etapa da revitalização,foi selecionada uma área de aproximadamente 1.461,71
jm2.O referido trecho abrange parte dos canteiros dos jardins da portaria 11,canteiros da portaria IV,

jcanteiros
do anexona portariaVI e taludespróximoà entradado COOASS (ANEXO II.1 e 11.3).Esta
járea corresponde a 56,22% da área totaldos jardins da CMBH e receberá o plantiode 3.562 mudas
Ide plantas ornamentais de pequeno porte. Sendo 965 mudas, parte do objeto dessa contratação e
.597 mudas a serem geminadas nos próprios jardins da CMBH (ANEXO IV.1)

IQuantoaos insumos, serão adquiridos 370 kg de fertilizantes, 12.000 kg de substrato, 400 kg de
jcalcário e 16.800 kg de terra vegetal para recuperação e tratamento do solo da referida área.
Registre-se que foram arredondados os quantitativos de fertilizante, substrato, terra vegetal e
jcalcário,adequando-se aos pesos das embalagens disponíveis no mercado, quais sejam, 20, 25, 30
ou 50 kg (ANEXO IV.1 e IV.2).
jserão adquiridostambém rodízios (base com rodas) de modo a dar utilidadea 6 cachepôs de vidro,
jacondicionadosatualmente no canteiro abaixo do Flamboyant, portaria IV, que se encontram em
jdesuso pela falta do suporte acima. A medida visa o aproveitamento dos vasos e evita a deterioraçãl
jpelafalta de uso. Ao todo são 6 cachepôs quadrados, sendo 5 deles, na medidade 35 cm x 35 cm e
1 deles, na medida de 45 cm x 45 cm. Por tanto, deverão ser adquiridos6 rodízios para cachepôs de
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'idro. Os rodízios destinam-se a dar funcionalidade à manutenção das espécies cultivadas em vasos
Ina parte interna da Casa, dispostos em vários ambientes. Os rodízios possibilitama mobilidadedos
jcachepôs, para facilitar a limpeza e mudança de ambiente. Os suportes deverão ser de alumínio
jgarantindo maior durabilidade, sendo o material livre de ferrugem, mofo e menos suscetível a ruptura,
jcom rodinhas de silicone, para evitar que risquem ou danifiquem o móvel ou piso.

Deverão ser adquiridosainda, 05 vasos meia lua para jardins verticais de cerâmica, sendo
considerados para fins de aquisição nesse processo, produtoscom a descrição em sua composição
jcomo confeccionados em cerâmica ou barro. O Jardim Vertical é uma técnica que integra a natureza

jem edificações, sendo possível empregá-lo tanto em áreas externas quanto internas. Desse modo, é

jpossívelter uma decoração inovadora,em uma misturade plantas,flores e cores. Consiste no
jrevestimentode muros e paredes, internos ou externos, com vegetação diversa, modificandoe

jmelhorandoa qualidade ambiental, tanto em relação à temperatura, umidade como também em
jrelação à estética. O interesse em jardins verticais pode ser justificadonão só pelo enriquecimento
'rnamental,como por ser uma tecnologiarelativamentenova e por necessitarem de pouco espaço.

ISendo assim, a utilizaçãodesses vasos meia lua, na CMBH, será em algumasparedes cujos
lmbientes tem pouco ou nenhum espaço para se colocar vasos no assoalho ou sobre as mesas. Os

'asos que serão adquiridosserão de barro, já que esse materialé perfeitopara plantasque nãl
lostamde água empoçada,pois abSOIvemmelhora água. O formatoindicadoé meia lua, pois

proporciona melhor fixação em estruturas ou paredes.

Compondo o desenho da parte do jardim correspondenteao taludelocalizadoem frenteà entrada do
COOASS, decidiu-se pela utilizaçãode 3 vasos de cerâmica, com dimensões aproximadasde 70 cm
le diâmetro x 60 cm de altura. Este espaço fica próximo a uma área de grande circulação e de muit:
’isualização. Foram escolhidas para esse local um número considerável de plantas com floraçâl
perene, coloridas de fácil cultivo e facilmenteencontradas no mercado. Os vasos que serão
ldquiridosserão de barro, sendo considerados para fins de aquisição nesse processo, produtoscom
descrição em sua composição como confeccionados em cerâmica ou barro, pela durabilidade,

beleza, baixo custo de aquisição, comparados a outros materiaisexistentes, além de serem poroso:
drenarem melhor a água do que os vasos de plástico, favorecendo a saúde e o desenvolvimentl

ias plantas. A fim de melhorar a organização da distribuição das plantas no local, deverão sei
ldquiridos100 metros de separador de grama. Sua utilizaçãoserve para que a grama não se alastre
bu que as pedras decorativas não se misturem ao gramado. Confere um belo acabamento aI
;anteiro mantendo seu formato original por muito mais tempo. Além disso, mantém as áreas de
passagen-I e os espaços livres dos canteiros impedindo o avanço da grama.
Por fim, deverão ser adquiridas 06 sementeiras contendo 50 células cada, que serão utilizadas para o
lcultivode mudas a serem produzidas na própria CMBH. Atualmente, resultanteda primeiraetapa de
revitalização dos jardins dessa instituição,foi possível o cultivode centenas de mudas a partir das

espécies já existentesna Casa. Porém, a forma desse cultivofoi muitorudimentare trabalhosa,
considerando que os “berçários" para sementes e pequenas mudas tiveram que ser improvisados.

Com a aquisiçãode vasilhamesapropriadospara o cultivodas mudas, pretende-seque o processo
jseja otimizado,gerando um quantitativomaiorde mudas saudáveis, advindas de espécies do próprio
ardim. As bandejas para semeadura a serem adquiridas, serão de material plástico, durável,
reciclável e de baixo custo. Ademais a produção de mudas pela própria CMBH traduz em ganho
:inanceiropara a instituição,já que menos espécies serão compradas em ocasião de necessidade de
!substituiçãode espécies suprimidas por morte ou praga, ou mesmo em eventual alteração do
desenho de alguma área dos jardins
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escolha das mudas e plantas ornamentais e os respectivos quantitativosobedeceram a critérios
;omo: solo apropriado, distanciamento das mudas, adequação de cada tipo de planta quanto à
Fincidênciadireta ou indiretada luz solar, sombra e meia-sombra, ornamentação e, ainda, preservaçã.
las espécies já existentes no local.
De modo específico, as espécies a serem adquiridas para a segunda fase do projeto de revitalização

dos jardins, estão aqui indicadas, informadoainda seu nome científicoe condições gerais de
jconservação:

IA acalifa (acalypha wilkesiana),é um arbusto de característica ornamental,por causa de seus
jatributosfísicos. Além das folhas, as flores também possuem tons avermelhados, motivo pelo qual a
lplanta recebe esse nome. As mudas de acalifa vermelha devem ser cultivadas em solos argilo
renosos, férteis e enriquecidos com matéria orgânica, bem drenados e mantidos úmidos. Elas são
jplantas de clima tropical e subtropical e por esse motivo, vão muito bem em áreas litorâneas e d.
,lima quente e úmido. A rega deve ser regular, de duas a três vezes por semana, podendo sei
jcultivadaa pleno sol ou meia sombra. A acalifa vermelha pode ser plantada para compor renques, d
:orma isolada ou em grupos e conjuntos. Trata-se de planta rústica e por essa razão pode ser usad
nto em jardins residenciais, quanto públicos devido a pouca manutenção exigida.

azaléia (rhododendronsimsii planch)é uma plantarústica e resistente, que se adapta a vários tipos
Ideclima. Possui flores variadas e coloridas, podendo ser usada como cerca viva e, por ser arbustiva,
pode ser cultivada diretamente no solo. Devem ser cultivadas ao sol.
O beijinho (impatiens walleriana) é uma planta de folhas macias e caule suculento e verde com
biversasvariedades. Muito fácil de cultivar, não exige cuidados especiais. De crescimento rápido,
lostade umidadee prefereo calor. Pode ser cultivadoem diversos tiposde solo, com frequênciade
jregas baseadas na umidade, a pleno sol ou a meia-sombra.
Beri-silvestre ou Bananeirinha (canna limbata) é uma planta herbácea, rizomatosa e de folhagem

jornamental.Suas folhas são coriáceas e grandes, e podem ser verdes ou avermelhadas. Suas
jinflorescênciasapresentam flores de coloração vermelha e amarela, que surgem na primavera
jverão. Desenvolvem-se em locais úmidos a pleno sol. Podem formar belos maciços e bordaduras.
Deve ser cultivadaem solo rico em matériaorgânica e regada com frequência. É toleranteao frio
Multiplica-se por sementes e divisão do rizoma da planta.

camélia (camellia japonica L) possui porte mediano, com flores grandes, é muito utilizada como
jplantaornamental. Não precisa de poda. Desenvolvem-se bem em locais de clima ameno e é um
rbusto perene com grandes flores e folhagem protuberante. Possui vida útillonga e é de fácil cultivo,
lo capim-cidreira(cymbopogon citratus) é adaptável a variadas condições de clima e solo. O uso

jpopularda plantase faz na formade chá das suas folhas,cuja finalidadeabrangeuma ampla
indicação terapêutica.

los cosmos de jardim (cosmos bipinnatus)são plantas de floração anual, que costumam cresce
jfacilmente em vários tipos de temperaturas e localidades. Ela também costuma se propaga
naturalmente, sendo uma planta autossemeável

lo cróton (codiaeum variegatum) se desenvolve a pleno sol e não precisa ser podado para não
jprejudicarsua formação natural. Exige solos ricos e com boa drenagem
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grama “São Carlos” (Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.) apresenta boa adaptação a diferentes
jambientes, tanto em áreas ensolaradas quanto em áreas semissombreadas. É resistente a pragas,
pouco tolerante à seca, exigente em fertilidade do solo e muito tolerante ao frio.

ixora gigante(ixora-chinesaou ixora chinensis) e a miniixora (ixora coccinea ’compacta’), sál

jarbustos muito apreciados nas regiões de clima quente. Seu aspecto é compacto e suas folhas têm

uma texturade couro.A floraçãoocorrena primaverae verão, e apresentainflorescências
com

numerosas flores de coloração variada. Pode ser cultivada isoladamenteou em maciços. Atrai
polinizadores. Devem ser cultivadas sempre a pleno sol, e não são muito exigentes em fertilidade,
sendo bastante rústicas. Dispensam maiores manutenções, mas devem ser regadas a intervalos
regulares. Multiplicam-sepor estacas e não toleramgeada
onze-horas (portulaca grandiflora) é fácil de plantar e pouco exigente em cuidados durante o
ldesenvolvimento. Possui pétalas delicadas em várias cores vibrantes, tornando-se uma flor adequada
para ornamentação. Planta herbácea e com folhas suculentas, ela é adequada para cultivo em
pequenos espaços, vasos, jardineiras e canteiros.

semânia (seemannia sylvatica) é uma herbácea, perene, atinge de 20-35 cm de altura, com

Ifolhagem e florescimento ornamentais. A Semânia é uma planta rastejante, compacta, tendendo a
crescer mais em largura do que em altura, de crescimento rápido é adequada para áreas de sombra
peneirada com alguma umidade, o que a torna ideal para preencher espaços vazios sob plantas mais
altas. Sua atração principalsão as flores. Em jardins é usada como forração de áreas sombreadas,
assim como em vasos e jardineiras.

tuia (thuja occidentalis L.) é uma árvore monoica, de copa piramidal.A árvore possui características
ornamentais notáveis, sendo recomendada como planta isolada, em grupos e para formar cercas
jvivas. Possui alta tolerânciaà poda em qualquerépoca do ano. O local ideal para cultivodessa
espécie é a meia sombra, onde receba 2 horas de sol por dia. Pode ficar sob luz solar direta, em
locais de clima ameno, em tempo integral.

indicação ou aprovação das espécies de mudas e plantas ornamentais, bem como de todos os
quantitativosconstantes neste documentoforam definidasjunto aos jardineiros, contratadospela

jempresa Ipiranga, atual prestadora de serviço de conservação e limpeza (Contrato de n'’ 015/2020,
protocolo geral n'’ 85/2020), acompanhados pela servidora Eva Gonzaga, além de terem sido objeto
Ide estudo sites informativose sites de fornecedores relacionados, e livros de jardinagem (ANEXO
. 1). É importante ressaltar que houve ainda a colaboração de agrônomos voluntários.

É de se ressaltar que, em atenção à informação repassada pelo Coordenador Técnico de Meio
,mbienteda Emater, no tocante à possibilidadede parceria com a Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e a Empresa Municipal de serviços, Obras e Urbanização de Montes Claros/MG
(ESURB), para doação a esta Câmara da produção de composto orgânico realizada por essas
jentidades, foi efetuado contato com o Técnico Agropecuário Marco Aurélio, do Institutode Ciências
,grárias (ICA) da UFMG, conforme cópia de e-mail em anexo (ANEXO III.6). Foi nos informadopelo
ISr Marco Aurélio, que no setor de fruticulturae produção de mudas do ICA/UFMG, não há produção
Ide composto orgânico em escala, mas tão somente o aproveitamento de restos de material vegetal
para compostagem em pequeno volume; em volume maior é feito o substrato para a produção das
mudas, não se tratando, porém, de compostagem, mas sim de uma mistura de materiais em
determinada proporção, inviabilizando, portanto a doação.

Foi ainda realizadocontato,via e-mail,com a Empresa Municipalde Serviços, Obras e Urbanizaçãl
de Montes Claros/MG (ESURB), que, em resposta, informouque não realiza produção de compostl
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orgânico, não havendo, portanto, possibilidadede parceria com a CMBH nesse sentido (ANEXO
111.7)

Outro ponto fundamental a ser registrado é que os espaços de jardins da CMBH apresentam
necessidade urgente de revitalização com indícios que podem ser verificados e facilmente

percebidos, tais como: terra excessivamente batida, espécies com raízes expostas, presença
;onstante da praga cochonilha e plantas com pouca floração. Tal condição das áreas ocupadas pelos

jardinsda CMBH se deve à ação do tempo,às pequenaserosões e ao deslocamentode terra em

Fecorrênciadas chuvas, bem como ausência de chuvas, com sol intensoem determinadosperíodos,
lo longo dos anos. Sendo assim, justifica-se a revitalizaçãodo solo e recuperação das espécies de
plantas existentes no local
O quantitativo definido para cada item foi calculado de acordo com as áreas dos espaços
:ontemplados nessa etapa do projeto, conforme descrito no primeiro parágrafo. As mudas, tanto as

ue serão adquiridas,objetodessa contratação,quantoas que serão geradas na GMBH, foram

lassificadas quanto ao tamanho do torrão, considerando o desenvolvimento das mudas, sendo

ipo 1 – Plantas adultas ou mudas com altura mínima de 50 cm.
ipo 2 – Plantas adultas médias ou mudas com altura mínima de 30 cm
ipo 3 – Plantas rasteiras ou mudas com altura mínima de 10 cm
ipo 4 – Grama
Para o cálculo de substrato, terra vegetal e calcário foi considerado o valor total das mudas ( tanto as

que serão adquiridaspelo referido processo, quanto às que estão sendo produzidas pela própria
CMBH)
Baseado em informações dos jardineiros, considerando experiência em seus trabalhos anteriores,
inclusive com a execução da primeira parte da revitalização,considerando ainda recomendação de
sites e livros de jardinagem (ANEXO V. 1), foi definido o quantitativo de terra, substrato e calcário para
as espécies. Tendo por base o tamanho das mudas, que são medidas considerando-se os torrões e
seus caules, foi definido o tamanho das covas a serem abertas para o plantio1sendo:

ipo 1 - Covas com tamanho de 40 x 40 cm, preenchidascom 20 kg de terra vegetal, 10 kg d

substrato e 670 g de calcário por unidade.

ipo 2 – Covas com tamanho de 30 x 30 cm, preenchidas com 10 kg de terra vegetal, 5 kg de
substrato e 330 g de calcário por unidade,

ipo 3 - Covas com tamanhode 20 x 20 cm, preenchidascom 5 kg de terra vegetal,2,5 kg de

substrato e 20 g de calcário por unidade

ITipo4 - Para a grama, segundo os jardineiros, por experiências anteriores, se faz necessário, 20 kg
Ide terra vegetal e 25 kg de substrato por m’ de grama a ser plantada

Para as plantasclassificadascom os tiposde 1 a 3, o substratoé calculadona proporçãode 1/2e o
calcário na proporção de 1/30 do quantitativo da terra vegetal. Os quantitativos foram arredondados
por conveniência administrativa

A
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lo resumo do cálculo de definição dos quantitativos encontra-se abaixo e o seu detalhamenü
ncontra-se nos Anexos IV.1 e IV.2

Total Geral
Descrição

Unidade

Total Mudas Tipo 1

Muda

Total Mudas Tipo 2

0

|

Quantidade
106

Muda

|

1

852

o
o
o
o
o
*incluindo mudas aBs rem acMBa

e as produzidas na CMBH

Legenda Necessidades de insumos por porte das
espécies KG
Porte Espécie | Terra Vegetal Substrato | Calcário
10,oo
1
|
20,oo
5,00
2
|
10,oo
3

|

4

o,50
20,00

Porte Espécies a serem
Inicial adquiridas
1
Azaléia vermelha

0,67
0,33

0,25

0,02

25,00

Não se aplica

5

Espécies próprias a
sererri
Quantidade
Total
transplantadas
Alfavaca
2

Quantidade
Total

1

Azaléia branca

1

Azaléia Vermelha

1

Azaléia cor rosa

1

1

Tuia

2

Chéfera
Costela de adão

1

Camélias amarelas

2

Subtotal 1

11

Dipirona
Dracenas

2

Cróton

126

2

Canna limbata
lxoras vermelhas

160

,gáveas
Estrelícia

2

gigantes

106

Subtotal 1

2

| Acalifa Vermelha

50

Abacaxí roxo

4
4
4
5

15
21

40
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lxoras vermelhas
lxoras vermelhas minis

3

Subtotal 2

42

2

gigantes

484

2

Maranta charuto

3

Capim cidreira touceira

30

3

Cosmos de jardim
onze horas
semaninha

90
250

3
3

Pingos de ouro
Eugramínia

50

3

Coração magoado

beijinho

50

3

lresine

470

3

Jibóia

3

Trapoera ba roxa
Lambari Vermelho

3
3

3

Subtotal 3

Grama são Carlos

4

Subtotal 4

Subtotal 2

243
243

Subtotal 3

los itens presentes nessa contratação tratam-se de bens comuns, não sendo, portanto, de luxo,
;onformeart. 1'’, 5 1'’ da portarian'’ 19.687 que regulamentao art. 20 da Lei Federal 14.133, de 01 de
jabrilde 2021, no âmbitoda Câmara Municipalde Belo Horizonte.

5

ENTO OU NÃO DE ITENS

IOs bens são classificados como: Comuns,cujos padrõesde desempenhoe qualidadeestão objeüvamente
ldefinidosneste Termo de Referência, por meio de especificaçõesusuais no mercado.
lsobre o agrupamento ou não de itens: a aquisição será por: Item.

Declaro que os bens a serem adquiridosnão são bens de luxo, nos termos da Portaria n'’ 19.687. de
02 de outubrode 2021

ESPECIFICAÇÃO

COMPLETA

DO

OBJETO

(contemplar

lições gerais de execução e de aceitação do objeto)
ITEM | ESPÉCIE (popular]
C

2
3
4

Azaléia
|

Azaléia
Azaléia

também

a:

Acalypha wilkesiana

Vermelha

Tamanho das
mudas
Acima de 40 cm

(Rhododendron simsii
Planch)
(Rhododendron simsii
Planch)

Vermelha

Acima de 50 cm

Branca

Acima de 50 cm

(Rhododendron simsii
Planch)

Cor Rosa

Acima de 50 cm

ESPÉCIE (científico]

COR

A
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lmpatiens walleriana

(variados - pelo
o menos 4
cores
diferentes

Acima de 15 cm

(CarIna limbata)

Laranja e
amarela

Acima de 20 cm

7

Bananeirinha
Calcário

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

8

Camélia

(Camellia japonica L)

Amarelas

Acima de 50 cm

9

Capim-cidreira

(Cymbopogon citratus)

Verde

Acima de 20 cm

(Cosmos bipinnatus)

(variados - pelo
o menos 3
cores
diferentes

Acima de 15 cm

Tricolor

De 60 a 70 cm

Beijinho

5

Beri-silvestre ou

6

|

10

Cosmos de jardim

11

Cróton

(Codiaeum variegatum)

12

Fertilizante NPK (ADUBO)
- 10X10X10 - granulado

Não se aplica

13

Grama São Carlos

(Axonopus compressus

verde

14

lxora gigante

(ixora-chinesa ou ixora

vermelha

| Acima de 30 cm

15

Mini ixora

vermelha

Acima de 50 cm

16

Onze-horas

17

Semânia

18
19

20
21

22
23
24

Sementeira com 50

células quadradas

Separador de grama
Substrato puro
Suporte Base de Alumínio
Com Rodízios Silicone
Gel 35x35
Suporte Base de Alumínio
Com Rodízios Silicone
Gel 45x45
e

Tuia

|

Não se aplica |

(Sw.) P. Beauv.)
chinensis)
(lxora coccinea
’compacta ’) ,

V

o menos 4
cores
diferentes
Vermelha

(Portulaca grandiflora)
O

Não se aplica

Indiferente

Não se aplica

Verde

o

o

Não se aplica
Não se aplica

Acima de 30 cm
Acima de 15 cm

Não se aplica
Não se aplica
O

Não se aplica

Cinza

Não se aplica

Não se aplica

Cinza

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

(Thuja occidentalis L.)

Verde

De 60 a 70 cm

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
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25

Vaso meia lua para jardim
vertical de cerâmica
(barro)

Não se aplica

Marrom (terra) |

Não se aplica

26

Vaso redondo grande de
cerâmica (barro)

Não se aplica

Marrom (terra)

Não se aplica

6.1.1 Todas as mudas deverão estar sadias, sem defeitos, sem marcas de desidratação devido ao
jvento no transporte,

devidamente

Forem caracterizadas

como

aclimatadas

a pleno

sol,

acondicionadas

para

recipientes

em

recipientesl

lpropriados e com dimensões compatíveis ao tamanho das mudas, não sendo admitidas aquelas que
recém-transferidas

!stabilizadase sujeitas a perdas

os

e,

portanto,

ainda

nãol

.1.2. As mudas fornecidas em recipientesque apresentarem sinais e sintomas de definhamentoou
jmorte devido a quaisquer causas até o terceiro dia após a entrega deverão ser imediatamente
Fsubstituídas pelo fornecedor.

16.1.3.os materiais descritos nos itens 7, 12, 20 e 23 deverão estar acondicionados em pacotes oul

jsacos com pesagemde 20 kg, 25 kg, 30 kg ou 50 kg. As embalagensdevem ser resistentesaol
jempilhamentoe armazenamento, além de possuir identificação do fabricante. As embalagens deveml
jestar acompanhadas ainda de informações quanto à composição, prazo de fabricação e validade doI
produto de no mínimo 12 meses, quando couber.

.1.3.1. O substrato, item 20, objeto dessa contratação, são aqueles de compostos orgânicos, ou
jresíduos vegetais. A composição do referido substrato deve ser genérica, podendo conter dois oul
jmais dos seguintes componentes: turfa, carvão, húmus de minhoca, terra comum, composto
jorgânico,casca de pínus, pó ou fibra de coco, folhas secas, palha (de café, arroz, bambu, eucaliptoe
dezenas de outras plantas) e Iodo orgânico. O produto não deve conter aditivos

16.3.1.2.A terra vegetal, item 23, deve ser l00% pura, sem adubo. Ideal para manutençãoe
montagem de novos canteiros.

6.1.4. O utensíliodescrito no item 18, sementeiracom 50 células quadradas, deve se apresenta
:omo uma bandeja quadrada, flexível, para semeadura, contendo 50 células com as seguintes
imensões:
iDimensões da placa – 8cm de altura, 28,5 cm de largura, 6,8 litros (total), 55,9 cm de comprimento

IDimensõesde cada célula– 8 cm de altura,4,9 cm de largurana boca, 3,6 cm de largurano fundo e
10,136titros de volume. As medidas podem variar em até 20% para mais ou para menos
Desenho ilustrativono Anexo IV.3

1.5. O utensíliodescrito no item 19, separador de grama, é um divisor de solo limitadorde jardim
jcom 100 m de comprimentox 12 cm de altura. Produzido em plástico polipropileno.A medida da
jalturapode variar em até 15% para mais ou para menos. Desenho ilustrativono Anexo IV.3
6.1.6. O utensílio descrito no item 21, suporte base de alumínio com rodízios silicone gel 35 cm x 35
;m, deve se apresentar como suporte redondo de alumíniogarantindo maior durabilidade,contendo
jrodinhas de silicone gel antirrisco e antirruído, contendo no mínimo 5 Rodízios giratórios, com
iâmetrodas rodas de 50 mm, que suportem o peso de até 250 Kg, com altura total de 7 cm, largura

lda base de 35 cm x 35 cm, com peso aproximadode 1,500Kg. Com exceção das medidasdo
jdiâmetro,que deve ser de 35 cm, as demais medidaspodemsofrer variaçãode até 15% para mais
lou para menos. Desenho ilustrativo no Anexo IV.3
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.1.7. O utensílio descrito no item 22, suporte base de alumínio com rodízios silicone gel 45 cm x 4:
:m, deve se apresentar como suporte quadrado de alumíniogarantindomaiordurabilidade,contendo
rodinhas de silicone gel antirrisco e antirruído, contendo no mínimo 4 rodízios giratórios, com
Êiâmetro
das rodas de 50 mm, que suportemo peso de até 250 Kg, com alturatotalde 7 cm, largura
la base de 45 cm x 45 cm, com peso aproximadode 1,500Kg. Com exceção da medidada base,
[ue deve ser de 45 cm, as demais medidaspodem sofrer variaçãode até 15% para mais ou para
menos. Desenho ilustrativono Anexo IV.3

6.1.8. O utensílio descrito no item 25, vasos meia lua para jardins verticais de cerâmica (barro),
jconsiste em vaso de parede confeccionadoem cerâmica/barro, para decoração de jardins verticais,
contendo pelo o menos dois furos na parte reta, a fim de permitirque sejam afixados em paredes ou
muros e pelo o menos um furo na parte de baixo para escoar a água. Deve possuir as seguintes
medidas mínimas: boca do vaso medindo 13 cm de largura por 24 cm de comprimento, com 13 cm d
jalturae 1,5 litrosde capacidade. Serão aceitas variações em até 20%, a maior,das medidas aqui
apresentadas. Desenho ilustrativono Anexo IV.3.

6.1.9. O utensíliodescritono item 26, vaso redondogrande de cerâmica (barro), consisteem vaso
redondo para decoração de jardim exterior, confeccionado em cerâmica/barro,devendo possuir 70
jcm de diâmetro na boca x 60 cm de altura - medidas podendo variar em até 20 cm a maior ou 5 cm
menor. Desenho ilustrativono Anexo IV.3
6.2 O recebimentoe aceitação do objetodeste Termo de Referência obedecerão ao disposto no art.
73, inciso II e seus parágrafos, da Lei n.o8.666/93,e se darão, em especial, da seguinteforma:
a) Recebimento Provisório: para efeito de verificação da conformidade do material e das mudas com
a especificação, em até 03 (três) dias úteis.
b) Recebimento Definitivo: no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e das mudas e consequentes aceitações;
b.3Em caso de conformidade, o gestor do contrato atestará a efetivação da entrega dos itens na nota
;iscal e a encaminhará ao setor competente da CMBH para fins de pagamento;

-.4Em caso de desconformidade,o gestordo contratodisponibilizará
a notafiscal e o materiale as

mudas à CONTRATADA para as devidas correções;

-.5As despesas resultantesda troca do materialem desconformidadecom o Termo de Referência
serão de responsabilidadeda CONTRATADA;
6 A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
Fresultantesda execução ou de materiaisempregados em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação de irregularidade;

'.7 Os produtos ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e
normas baixadas pelos órgãos competentesde controlede qualidadeindustrial– ABNT, INMETRO,
por exemplo, atentando-se o proponente, principalmente, para as prescrições do art. 39, inciso VIII da
Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
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- INDICAÇÃO DE MARCA
Foi necessário indicarmarca de produtona especificação, que não seja apenas de referência?
Não

8

entrega doCs)bem(ns) deverá ser feita pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a

ICMBH,

no seguinte

endereço:

Avenida

dos

Andradas,

n'’ 3.100,

Bairro

Santa

Efigênia,

BeloJ

Horizonte/MG,CEP: 30.260-900,nos seguintesdias, horáriose setor(es): Das 8h às 16h, nos dias
úteis, de segunda a sexta-feira.

- FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS BENS

forma de entrega dos bens é:
1(x)única.

Para os itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 e 26 Entrega
única

kx)Parcelada
Para os itens: 7. 12. 20 e 23.

Definir forma de parcelamento:A entrega deverá ser parcelada em até 4 vezes conforme
demanda da CMBH, com quantitativo mínimo por entrega de 1/5 do quantitativo de cada item aqui
indicado

IO prazo de entrega doCs) bem(ns) é de, no máximo, 05 dias úteis, a contar:

(x) da emissão da ordem de compra.

1(

)do seguinte:

N
IA PARA OS BENS (refere-se à garanti
quanto a vícios e defeitos dos produtos)
c
1(art.26, Lei 8.078/1990)?

previsto no Código de Defesa do Consumido

Não

1

0

lo faturamento será realizado: Por evento. O faturamento deverá ocorrer a cada entrega realizada

,s condições de pagamentosão as previstas nos modelos de Minutade Contrato/ Contratação por
Nota de Empenho disponíveis no Portal da CMBH? Sim.
IRegistra-se que, caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital e seus anexos,
jprevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência
1

Gestora/O Gestor será a titular/otitulardo seguinte setor: SECSER

3
Haverá designação de Fiscal para esta contratação? Sim.Nomedofiscal:Eva Lúcia Gonzaga

A
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Em caso negativo, a Gestora / o Gestor será responsável pela fiscalização
1

Início da viqência:

Exercício atual. 2022

Duração da viqência: Até o final do exercício da contratação.
O término da vigência da contratação não interrompe eventual garantia prevista no tópico 10 deste documento e nem
esobriga a CONTRATADA de prestar a assistência técnica dentrodo prazo da referidagarantia

Em caso de Registrode Preços, a vigênciada ata será de 12 (doze) meses, conformeminutapadrãode Ata de Registrod
IPreços. A vigência de que trata este campo se refere à contratação

15 -

SOBRE POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

A presente aquisição que contemplaa aquisição de mudas de fácil cultivo na região sudeste e em
sua maioria, espécies naturais da Mata Atlântica, sendo em sua essência, um incentivo à produção
de mudas e outras formas de propagação vegetal certificada. Além disso, fomenta a atividade de
produtor cadastrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que realize suas
atividades em consonância com a lei 10.711/03, regulamentada pelo decreto 5.153/04, que dispõe
sobre o Sistema Nacionalde Sementes e Mudas.
As especificações dos demais itens apresentam materiais de alta durabilidade e resistentes, o que
evita gastos futuros em novas contratações. Os itens em materiais plásticos (polipropileno e PVC)

são termoplásticos,
ou seja, possuem uma boa capacidadede reciclagem,que garanteque o

material atenda a uma série de usos com qualidade, além de vantagens como custos com a
matéria-prima reduzidos, preservação do meio ambiente e a utilização do material para várias
aplicações. Os itens em alumínio também apresentam capacidade de reciclagem, já que seus
componentes podem ser separados e recuperados, para que sejam utilizados na fabricação de
outros materiais. Os produtos cerâmicos são a primeira escolha para os projetos que buscam
sustentabilidade. Isso porque, segundo pesquisas, eles reduzem muito o impacto ambiental, se
comparados aos produtos de concreto. Por utilizarem, em sua fabricação fontes de energia
renováveis, como cavaco de madeira e biomassas descartadas por outras indústrias, os produtos
cerâmicos, consomem até 43% menos recursos naturais não renováveis que os produtos de
concreto. Além disso, os produtos cerâmicos são 100% recicláveis. Vide referências bibliográficas
(ANEXO V.2)

6
Registra-se que este Termo de Referência está amparado em Estudo Técnico Preliminare seus
nexos, os quais irão compor o processo administrativo referente à presente contratação

• Caso não existam informações complementares, o campo 16 deverá ficar em branco,
• As obrigações da CMBH e da Contratada são aquelas estabelecidas na Minuta de Contrato/Contratação por Nota de
Empenho e eventualmente na especificação completado objeto constante deste Termo de Referência.

• Os camposa seguirsão de uso internoda CMBH

ANEXO IV.3
Figuras Ilustrativas de Itens Parte do Objeto
Item 18 – Sementeira retangular com 50 células quadradas

Item 19 – Separador de Grama de 100 metros

ANEXO IV.3
Item 21 - Suporte Redondo Base de Alumínio Com Rodízios
Silicone Gel 35 x 35

Item 22 - Suporte Base de Alumínio Com Rodízios Silicone Gel
45x45

ANEXO IV.3
Item 25 - Vaso meia lua parede jardim vertical cerâmica

Item 26 - Vasos redondos grandes de cerâmica

EM BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROPOSTA COMERCIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022
ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO
Dados da Empresa
Razão
social:
CNPJ:
Insc.
estadual:

Inscrição municipal:

Endereço:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Contato:

Dados do Objeto
Item nº

Bem

Unidade

Qnt.

Marca

Preço Unitário

Preço Total

1

Acalifa Vermelha

muda

50

R$ 0,00

2

Azaléia Vermelha

muda

5

R$ 0,00

3

Azaléia Branca

muda

1

R$ 0,00

4

Azaléia Rosa

muda

1

R$ 0,00

5

Beijinho cores sortidas

muda

50

R$ 0,00

6

Beri-silvestre ou Bananeirinha

muda

160

R$ 0,00

7

Calcário

kg

400

R$ 0,00

8

Camélia Amarela

muda

2

R$ 0,00

9

Capim-cidreira

touceira

30

R$ 0,00

10

Cosmos de jardim cores
sortidas

muda

90

R$ 0,00

11

Cróton tricolor

muda

126

R$ 0,00

12

Fertilizante NPK (adubo) 10X10X10 – granulado

kg

370

R$ 0,00

13

Grama São Carlos

m²

243

R$ 0,00

14

Ixora gigante vermelha

muda

106

R$ 0,00

15

Mini ixora vermelha

muda

42

R$ 0,00

16

Onze-horas

muda

250

R$ 0,00

17

Semânia

18

muda

50

R$ 0,00

Sementeira retangular com 50
células quadradas

Unidade

6

R$ 0,00

19

Separador de grama

metros

100

R$ 0,00

20

Substrato puro

kg

12.000

R$ 0,00

21

Suporte Base de Alumínio
Com Rodízios Silicone Gel
35cmx35cm

Unidade

5

R$ 0,00

22

Suporte Base de Alumínio
Com Rodízios Silicone Gel
45cmx45cm

Unidade

1

R$ 0,00

23

Terra Vegetal pura

kg

16.800

R$ 0,00

24

Tuia

muda

2

R$ 0,00

25

Vasos meia lua para jardins
verticais de cerâmica

Unidade

5

R$ 0,00

26

Vasos redondos grandes de
cerâmica

Unidade

3

R$ 0,00

TOTAL GLOBAL

R$ 0,00

DECLARAÇÕES
A presente proposta comercial está de acordo com todas condições do edital do Pregão Eletrônico 21/2022.
A validade desta proposta é de 60 dias.
Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação
vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Local:
Data:

Nome do representante legal da empresa

Õ'

>

lzabel

Pr
: l: l

:-l

&

CÂMARA MUNICIPAL

DE BELO

552

adora
DA

l:#ljpnta

HORIZO

ANEXOESPECIFICO
REGRAS DOMODO DEDISPUTA
-ABERTO1.1 - No modo de disputa aberto, as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com prorrogaçoes.

1.2 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará lO (dez) minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos
2 (dois) minutos.

1.2.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o
subitem 1.2, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

1.2.2 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens
1.2 e 1.2.1, a etapa de lances será encerrada automaticamente.
1.2.3 - Encerrada a etapa de lances, sem prorrogação automática pelo sistema, nos

termos do disposto no subitem 1.2.2, o(a) PREGOEIRO(A)poderá, assessorado
pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da
consecução do melhor preço.

1.3 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir

a melhor oferta será definido na "folha de apresentação" do edital.
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ANEXO ESPECIFICO

MICROEMPRESAS (ME's) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP's)

l DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em

campo próprio do sistema eletrõnico, relativo à declaração de que cumpre os requisitos

estabelecidos no artigo 3' da Lei ComplementarFederal n' 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus ans. 42 a 49.

1.1.1 - Em relação aos itens exclusivos para participação de microempresas (ME's) e
empresas de pequeno porte (EPP's), a assinalação do campo "não" impedirá o
prosseguimento no certame.

1.1.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresase
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o

efeito de a licitante não ter direito ao tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar Federal n' 123/2006, mesmo que seja microempresa ou empresa de
pequeno porte.

2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

2.1 - Em relação aos itens ou grupos de itens não exclusivos a microempresas (ME's) e
empresas de pequeno porte (EPP's), uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema
identificará as licitantes assim qualificadas, procedendo à comparação de seus valores
com os valores da primeira classificada, se esta não se enquadrar no tratamento

diferenciado, assim como das demais classificadas, quando for o caso, para o fim de
aplicar-se o disposto nos ans. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n' 123/2006 (empate
acto)

2.2 - Nessas condições,caso a melhor oferta válida tenha sido apresentadapor
empresa de maior porte, as propostas de empresas qualificadas como ME's ou EPP's que

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de

$
$

menor preço válido serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

2.3 - A melhor classificada dentre as ME's ou EPP's, nos termos do subitem anterior, 'Ç
terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor .b

q.,

$ü;' .Q
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rimeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema
contados após a comunicação automática para tanto.

2.3.1 - Caso a licitante qualificada como ME ou EPP melhor classificada desista ou

não se manifeste no prazo estabelecido,serão convocadasas demais licitantes
assim qualificadas que se encontrarem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

3COTARESERVADAPARAMEOUEPP
3.1 - Os itens ou grupo de itens reservados à participação exclusiva de ME ou EPP, como

cotas, nos termos do inciso 111
do art. 48 da Lei ComplementarFederal n' 123/2006se
submetem às regras previstas neste item, para fins de julgamento da melhor proposta.

3.2 - Na hipótesede não haver vencedorpara a cota reservada,esta poderá ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, às licitantes

®

remanescentes da cota principal, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

3.3 - Não havendovencedorpara a cota principal,esta poderáser adjudicadaao
vencedor da cota reservada, ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes da
cota reservada, desde que pratiquem o preço do vencedor da cota reservada.

Ç

3.4 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, será considerado o
menor preço unitário, dentre as cotas, para o cálculo do valor final de ambas as cotas.

3.5 - Nas licitações por Sistema de Registro de Preços ou por entregas parceladas, será

dada prioridadede aquisiçãoaos produtos das cotas reservadas,ressalvadosos casos
em que a cota reservada seja inadequada para atender às quantidades ou condições do
pedido, conforme justificativa do gestor do contrato.

4HABILITAÇAO

4.1 - As ME's e EPP's deverão anexar BO.sistematoda a documentação exigida para
a...bab!!ilação,

q

inclusive

os documentos

comprobatórios

da regularidade

fiscal

e

trabalhista,mesmo aue estes apresentem alguma restrição, sob pena de habilitação.
0'3
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ressalvados aqueles documentos cuja emissão pela internet depandam apenas do
da licitante ou aqueles documentos constantes do SUCAF ou SICAF, caso em que serão
consultados pelo(a) PREGOEIRO(A).
4.2 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

4.2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e
trabalhista, entregues por ME ou EPP, será assegurado à licitante o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a
EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
do(a) PREGOEIRO(A), para a regularização.

4.2.1.1 - A comprovaçãode que trata o subitem 4.2.1 deste anexo deverá ser
feita por documento a ser entregue na Seção de Apoio a Licitações da CMBH,
na Avenida dos Andradas, n' 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo
Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou
então, pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

4.2.1.2 - O documento deverá ser entregue em original ou por documento
autenticado por cartório, meio eletrõnico ou pela Secretaria da CPL, sem
prejuízo daqueles documentos cuja emissão pela internet dependam apenas

do CNPJ da licitante ou daquelesque possam ser verificadosjunto ao SUCAF
ou SICAF, casos em que serão consultados pelo PREGOEIRO(a);

4.2.2 - A prorrogaçãodo prazo para a regularizaçãoda documentaçãofiscal ou
trabalhista dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente
fundamentado,

dirigido

ao(à)

PREGOEIRO(A),

através

do

e-mail

cpl(®cmbh.mq :qov.br.
4.2.2.1

- Para fins do subitem 4.2.2 supra, entende-se

requerimento

apresentado

dentro

dos 5 (cinco)

dias

por "tempestivo"

úteis

o

inicialmente

concedidos, na mesma forma prevista no subitem 4.2.1.1 deste anexo.

4.2.3 - A não regularizaçãoda documentaçãofiscal ou trabalhista no prazo previsto
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas

na Lei Federal n' 8.666/1993 e da multa indicada no edital, sendo facultado ao(à)
g03

$
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83FiREGOE IRO(A) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação

ou submeter o processo ao(a) Presidente da CMBH para revogação do certame.

4.3 - Para os fins do subitem 4.2.1 deste anexo, entende-seque a empresa foi
declarada vencedora do certame no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
4.4 - Nos itens não exclusivos a ME's e EPP's, em havendo habilitação, haverá nova
verificação pelo(a) PREGOEIRO(A)através do sistema de eventual ocorrência do empate
acto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n' 123/2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

5CONSIDERAÇOESFINAIS
5.1 - Todas as previsões

contidas

neste anexo

para a MICROEMPRESA

(ME) e

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) se aplicam também aos entes a elas

equiparados, nos termos da legislação vigente.

5.2 - Serão destinadas à participação exclusiva de ME's e EPP's as licitações com itens

de contrataçãocujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), salvo disposição
contrária na "folha de apresentação" do edital.

mHÊIC. S. Rod®ues
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l-PAGAMENTO
1.1 - A presente contratação possui os preços definidos na proposta comercial
vencedora da CONTRATADA.

1.2 - O pagamento será efetuado conforme periodicidade definida no termo de
referência, por cobrança bancária em carteira sem vencimento, por depósito
bancário ou por outro meio que vier a ser definido pela CMBH, de ofício ou a pedido
formal e justificado da CONTRATADA.

1.2.1 - O pagamento somente será realizado após a execução do objeto e a
sua aceitação definitiva pela CMBH, no prazo máximo de lO (dez) dias úteis a
contar, ainda, da entrega efetiva da correspondente nota fiscal (corretamente
preenchida e liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas
as demais disposições constantes do termo de referência.

1.2.2 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data de
vencimento preestabelecida.

@

1.3 - A liquidaçãoda despesa somente será feita com reconhecimentoformal pelo
gestor da contratação de que a execução do objeto se deu de forma efetiva e

o@

satisfatória e atendendo a todas as condições contratadas.
1.4 - A CMBH não efetuará pagamento antecipado

1.4.1 - Excepcionalmente, admitir-se-á o pagamento antecipado quando
houver, concomitantemente, o atendimento dos seguintes requisitos:
a) Previsão no termo de referência, com justificativa devidamente
fundamentada pela área demandante, que demonstre a real necessidade

f'
h

e economicidade da medida, aprovada pela autoridade competentes

b) Estabelecimento de garantias específicas e suficientes ao resguardo
dos interesses da Administração dos riscos inerentes à operação.
@

503
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nA nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADAem inteira conformidade

com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal.
com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.
1.6 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no

que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADApara que
sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de lO (dez) dias úteis

citado no subitem 1.2.1 a partir da data de apresentaçãoda nova nota fiscal
corrigida dos vícios apontados.
1.7 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA

reparar toda e qualquer falha que se apurar na execução do objeto, nem excluirá as

responsabilidadesde que tratam a legislaçãoaplicável, tudo dentro dos prazos
legais pertinentes.

1.8 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de
adimplemento por parte da CONTRATADAre]ativamente às obrigações que ]he são
devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer
regra constante das especificações desta contratação.

2-SANÇOESADMINISTRATIVAS

®

2.1 - Pela inexecuçãototal ou parcial da contratação,poderá a CMBH aplicar à
CONTRATADA, a]ém das demais cominações

]egais pertinentes, as seguintes

sançoes:

a) advertências

b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução
do objeto ou por dia de atraso no cumprimentocontratual ou legal, até o 30'
&.dU'

(trigésimo) dia, calculada sobre o preço total contratado, por ocorrências

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço total contratado, no

casode atrasosuperiora 30 (trinta)dias na execuçãodo objetoou no
cumprimento de obrigação contratual ou legall

b Q

d) multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o preço total contratado, na
hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir da contratação ou der
causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento

6

.
}''s ,9

contratual, quando a CMBH, em face da menor gravidade do fato e mediante
©iV.
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motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da mi

Lt:

aplicadas

e) impedimento de licitar e contratar com a CMBH ou com o Município de
Belo Horizonte, observado o prazo máximo permitido pela legislação aplicávell
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgão público;

g) rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de
qualquer das penalidades anteriores.

2.2 - As sanções definidas no subitem 2.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes
pessoas, autonomamente:

a) letra "a" --> pelo Presidente da CMBH, pelo Diretor ou equivalente da área
gestora da contratação, pelo gestor da contrataçãol
b) letras

"b'', "c"

e "d''

--)

pelo Presidente

da CMBH,

pelo Diretor ou

equivalente da área gestora da contrataçãol
c) letras "e'', "f" e ''g'' --> pelo Presidente da CMBH

2.3 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos

devidos pela CMBH e, na insuficiência ou falta desses, poderão ser descontados da
garantia contratual, quando houver.

2.3.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos pagamentos
devidos pela CMBH ou, quando houver, ao valor da garantia contratual, deverá
a CONTRATADA pagar a diferença à CMBH no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis a contar de notificação específica para esse fim.

2.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no subitem anterior, o

valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data da
notificação.

2.4 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades
definidas nas letras "e", "f" e "g" do subitem 2.1 cumulativamente com a multa

\#'

cabivel

6

2.5 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo,

em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla

$

defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

©
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Para os fins do subitem 2.1, entende-se por "preço total contratado" aquele
assim indicado na proposta comercial da CONTRATADA, aceita pe]a CMBH.

2.6

3-RESPONSABILIDADES
3.1 - A CONTRATADA,neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade civil
relativamente a qualquer dano que a execução do objeto por ela efetivada venha a
causar ao património público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

3.2 - A CONTRATADA
será responsáve]por todos os encargosdevidospara a
execução do objeto, devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes,
sempre que exigidos, sem prejuízo da obrigação prevista no subitem 3.4.

3.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamentode
quaisquer ânus referidos no subitem 3.2, a CONTRATADAdeverá ressarci-]a

dos valores correspondentes,acrescidosde 20% (vinte por cento) a título de
honorários.
3.3 - A CONTRATADA não poderá, a títu]o a]gum, ceder o objeto da presente

contratação.
3.4 -A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência da contratação, as

condições de qualificação exigidas para a sua contratação inicial, sendo obrigada a
encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por
esta última.
4- OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 - São obrigações da CMBH:

a) receber o objeto no prazo e nas condiçõesestabelecidasno termo de
referências
b) verificar minuciosamente,

no prazo fixado, a conformidade dos bens ou

serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do termo

Q

de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos

c) comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, fa]has ou

irregularidadesverificadas na execução do objeto, para que seja substituído.
reparadoou corrigidos

&
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d)- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA
através de comissão/servidor especialmente designados

e)- efetuar o pagamento à CONTRATADA no va]or correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência.

4.1.1 - A CMBH não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vincu]ados à execução do objeto, bem

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
4.2 - A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no termo

de referência e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,
ainda:
a) efetuar a execução

do objeto em

perfeitas condições, conforme

especificações, prazo e local constantes no termo de referência, apresentando
a respectiva nota fiscal na forma legalmente exigível, na qual deverão constar,

naquilo que couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo.
procedência e prazo de garantia ou validadel

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,

de acordocom os artigos12, 13 e 17 a 27 do Códigode Defesado
Consumidor (Lei Federal n' 8.078/1990)l

c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de
referência, o objeto com avarias ou defeitosl
d) comunicar à CMBH, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas anteriores

à data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovaçãol
R

e) indicar preposto para representa-la durante a execução da contratação.

'
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ANEXO
- Retificação da cláusula referente a protocolo de pedidos de
esclarecimentos e impugnações ao edital Na cláusula 19.1, referente a protocolo de pedidos de esclarecimentos e
impugnações ao edital, onde se lê,
“por escrito, entregando o documento respectivo na Seção de Apoio a
Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala A-121,
Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00
às 18:00 horas dos dias úteis”
leia-se,
“por escrito, entregando o documento respectivo na Seção de Apoio a
Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala B-210,
Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horário de
10:00 às 16:00 horas dos dias úteis”

