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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 

PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA – FPMZB E A 

EMPRESA D LENZI COMÉRCIO ATACADISTA E 

VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.044.745.22.04 

INSTRUMENTO JURÍDICO: 

 

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica – FPMZB, CNPJ 07.276.220/0001-91, neste 

ato representado pelo seu Presidente, Sérgio Augusto Domingues, doravante denominado 

Contratante e a empresa D Lenzi Comércio Atacadista e Varejista de Equipamentos Eireli, 

CNPJ 13.416.794/0001-10, estabelecida na Rua Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas, 

número 990, bairro Abranches – Curitiba/PR, CEP: 82130-300, representada por Denise Maria 

Lenzi, neste ato denominada Contratada, celebram o presente contrato, decorrente do pregão 

eletrônico nº 009/2022, Processo Administrativo 01-044.745/22-04, e em conformidade com 

os Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 17.317/2020 e nº 15.113/13 e com as Leis Federais n° 

8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de criação gráfica, produção, 

impressão de peças, confecção de suportes e montagem de placas, conforme descrição dos 

objetos, com a finalidade de dar continuidade à implantação do Sistema de Sinalização Vertical 

do Zoológico, administrado pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), 

em conformidade com as normativas do IBAMA, de acordo com a descrição detalhada 

constante no Anexo I do edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

2505.1100.18.541.073.2.817.0006.339039.99.00.00. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR 

3.1. O presente contrato tem o valor de R$ 70.555,05 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e 

cinco reais e cinco centavos), divididos da seguinte forma: 

3.1.1. Lote 1: R$ 60.738,54 (sessenta mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos); e 

3.1.2. Lote 2: R$ 9.816,51(nove mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e um 

centavos). 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

4.1. O contrato terá vigência contada a partir da data de sua assinatura até 31/12/2022. 

4.1.1. O presente instrumento poderá ser rescindido em caso de concessão das unidades 

administradas pela FPMZB para a iniciativa privada, hipótese em que não caberá nenhum 
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ônus para a Contratada, salvo o pagamento pelos serviços efetivamente prestados. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS 

5.1. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique 

custos adicionais, ou alteração conceitual dos projetos. 

5.2. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

5.3. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 

5.4. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da 

Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, em processo 

próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o 

interesse público. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme fixado neste contrato e seus anexos.  

6.2. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

6.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante quanto à 

prestação do serviço. 

6.4. Garantir a boa qualidade do serviço prestado. 

6.5. Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) 

de Empenho. 

6.6. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar 

por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto do Contrato. 

6.7. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução deste contrato. 

6.8. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do 

artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

6.9. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

6.10. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

Contratante, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

Contratante. 

6.11. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à prestação 

deste serviço. 

6.12. Manter preposto para execução dos serviços no Município de Belo Horizonte, com 

poderes para representá-la em todos os problemas e encaminhamentos necessários a execução 

do serviço. 

6.13. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou 
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de materiais empregados. 

6.14. Desenvolver o trabalho a luz da norma da ABNT NBR 9050:2015, cap. 5, referente a 

informação e sinalização. 

6.15. Comprometer-se a entregar o produto final com a maior fidelidade possível da apresentada 

na prova autorizada pela Contratante; 

6.16. Comprometer-se a entregar a arte final produzida para o serviço contratado, quando 

houver, em formato aberto e fechado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Acompanhar e fiscalizar o serviço contratado, por meio da Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica, por meio da Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças e por 

fiscal de Contrato, formalmente designado, nos termos do Decreto Municipal nº 15.185/13. 

7.2. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações 

exigidas no edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso 

XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

7.3. Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução dos 

serviços contratados. 

7.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada. 

7.5. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 

7.6. Encaminhar à Contratada as ordens de serviço ou pedidos por e-mail com as informações 

necessárias. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados mensalmente pela Gerência de Educação 

Ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica após a execução dos serviços. 

8.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento, pela 

Gerência de Orçamento e Finanças (GEOFI-FPZ) da Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica relativo ao serviço prestado no mês anterior.  

8.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 

realizada e o período da execução. 

8.4. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente. 

8.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

da Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

9.1.1. Advertência. 

9.1.2. Multas nos seguintes percentuais: 
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a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 

na execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias 

de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, 

quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento 

fiscal; 

b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 

assumidas. 

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na 

hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as 

especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou 

defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

d) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa à rescisão do mesmo;  

e)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar 

a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

9.1.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte 

nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 

17.317/2020. 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 

IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

9.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

9.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do 

pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia contratual. 

9.2.2. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

9.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Presidente da 

FPMZB. 

9.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente da FPMZB. 

9.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar 

e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

9.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

9.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis 

para apresentação de recurso. 

9.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do 



FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

 

5 de 15 

objeto contratado. 

9.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

9.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse 

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXTINÇÃO/RESCISÃO 

10.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer 

notificação ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a 

qualquer tempo.  

10.2. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde que 

formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem 

como nas hipóteses de a Contratada: 

10.2.1. Infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

10.2.2. Entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

10.2.3. Transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

10.2.4. Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 

contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

10.2.5. Deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 

(dois) dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia 

e imediata ao Contratante; 

10.2.6. Deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 

tributárias e sociais; 

10.2.7. Ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Municipal; 

10.2.8. Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto 

na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que 

expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral 

responsabilidade da Contratada. 

10.2.9. Associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão ou incorporação ou 

integralização de capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

10.2.10. Nos casos em que a Contratada estiver envolvida em casos de corrupção, nos 

termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

10.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no 

subitem anterior; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, 

quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de 

dano efetivo disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA GARANTIA 

12.1. O presente contrato será garantido por meio de caução em dinheiro, no valor de R$ 

3.527,75 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 5% 

(cinco por cento) do valor contratual. 

12.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 

12.2.1. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da Conta 

Nº 71415-8 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

12.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, 

devendo este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

12.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais. 

12.5. A FPMZB poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 

multas estabelecidas neste contrato. 

12.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 

qualquer obrigação, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva reposição no prazo máximo 

e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que for notificada. 

12.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de 

qualquer reclamação a elas relativas. 

12.7. Havendo necessidade de alteração da garantia, a Contratada deverá efetuar a pertinente 

adequação, no prazo estabelecido pela Contratante, sob pena de aplicação das sanções 

administrativas pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE 

INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

13.1. A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 

licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente 

instrumento contratual. 

13.1.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas 

suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos 

não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, 

perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos. 
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13.1.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores 

e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 

conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 

confidencialidade e sigilo. 

13.1.3. A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de 

dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento 

contratual. 

13.1.4. A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em 

razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

13.1.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base 

de dados estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros 

durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

13.1.5. A Contratada fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias 

que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso 

durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 

30 (trinta) dias corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a 

conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

13.1.5.1. À Contratada não será permitido deter cópias ou backups, informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

13.1.5.1.1. A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver 

conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu 

tratamento. 

13.1.6. A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de 

vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.1.6.1. A notificação não eximirá a Contratada das obrigações e/ou sanções que 

possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.1.6.2. A Contratada que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto 

descrito no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir total 

responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, 

incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

13.1.7. A Contratada fica obrigado a manter preposto para comunicação com o 

Contratante para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores. 

13.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente 

cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Contratada e o 

Contratante, bem como, entre a Contratada e os seus colaboradores, subcontratados, 

consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 

13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial 

contrária. 

13.1.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará 

a Contratada a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 
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sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme previsto nos §§ 1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

14.2. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

Contratada, não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS ANEXOS 

Vincula-se ao presente contrato o instrumento convocatório, bem como a proposta da 

Contratada, nos termos do art. 55, XI, da Lei nº 8.666/93 e são anexos ao presente instrumento 

e dele fazem parte integrante: 

1. Anexo I – Especificação do Objeto 

2. Anexo II – Proposta Ajustada 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município – DOM correrá 

por conta e ônus do Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente 

instrumento. 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2022. 

 

 

 

____________________________________________ 

Sérgio Augusto Domingues 

Presidente da FPMZB 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Denise Maria Lenzi 

D Lenzi Comércio Atacadista e Varejista de Equipamentos Eireli  
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE / RESPONSÁVEL 

1.1. ÓRGÃO: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) 

1.2. UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Uso Público e Eventos – GEUPE; Assessoria 

de Comunicação – ASCOM; Gerência de Educação Ambiental – GEAMB. 

1.3. ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE DEMANDANTE: Av. Otacílio Negrão de 

Lima, 8000 – Bandeirantes, Belo Horizonte, MG, CEP: 31.365-743 

1.4. TELEFONE: (31) 3246 3034 - Gerência de Uso Público e Eventos; (31) 3277-7191 – 

Assessoria de Comunicação; (31) 3277 7287 - Gerência de Educação Ambiental 

 

2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

2.1. No prazo de 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato, a Contratante deverá enviar, 

para a Contratada, 50% (cinquenta por cento) dos conteúdos que serão utilizados para a criação 

de arte do Lote 1 e todo o conteúdo para a impressão do Lote 2. Os outros 50% (cinquenta por 

cento) dos conteúdos que serão utilizados para a criação de arte do Lote 1 serão entregues até 

60 dias após a assinatura do contrato. 

2.2. Após o recebimento dos primeiros conteúdos, a Contratada deverá se reunir com a 

Contratante, quantas vezes forem necessárias, para discutir o desenvolvimento do layout das 

placas educativas. 

2.3. No prazo de até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento dos 

conteúdos entregues, deverá a Contratada apresentar a prova, com as mesmas especificações 

descritas no Anexo I, para conferência de informações de cores, layout e aprovação da 

Contratante. 

2.4. Em casos específicos determinados pela Contratante, poderá a Contratada apresentar prova 

virtual no lugar de prova impressa. 

2.5. O material será analisado pela Contratante em até 7 (sete) dias úteis e, caso haja necessidade 

de alteração do arquivo, convocará a Contratada para, no prazo de 7 (sete) dias úteis, 

providenciar as correções pedidas e apresentar nova proposta impressa à Contratante. 

2.6. A Contratante terá o prazo de 7 (sete) dias úteis para avaliar as provas apresentadas e dar 

retorno para a Contratada sobre a aprovação ou não da produção do serviço. 

2.7. Na hipótese da conferência a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como cancelado, devendo a Contratada aguardar nova solicitação de 

pedido para produção. 

2.8. Tendo sido aprovado pela Contratante, a Contratada terá o prazo máximo de 40 (quarenta) 

dias úteis para entregar todo o serviço contratado. 

2.9. O conteúdo será disponibilizado para a Contratada, pela Contratante, na ordem de 

prioridade para execução dos serviços. 

2.10. Os pedidos serão realizados conforme a especificação abaixo: 
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Item Ação Prazo Responsável 

1 
Envio de 50% do conteúdo para criação de arte do 

Lote 1; 

Envio de todo o conteúdo para a impressão do Lote2. 

Até 30 (trinta) dias 

úteis após assinatura 

do contrato 

FPMZB 

2 
Envio dos outros 50% do conteúdo para criação de 

arte do Lote 1. 

Até 60 (sessenta) dias 

úteis após assinatura 

do contrato 

FPMZB 

3 
Apresentar a prova, com as mesmas especificações 

descritas no Anexo I, para conferência de informações 

de cores, layout, material e aprovação da Contratante. 

Até 25 (vinte e cinco) 

dias após o 

recebimento dos 

conteúdos 

Contratada 

4 
Análise, pela Contratante, das provas enviadas e 

solicitação ou não de alterações. 

Até 7 (sete) dias úteis 

após a entrega das 

provas 

FPMZB 

5 
Realização das correções pela Contratada, caso 

necessário, e apresentação da nova proposta à 

Contratante. 

Até 7 (sete) dias úteis 

após a devolução das 

provas 

Contratada 

6 
Análise, pela Contratante, da nova proposta enviada 

pela Contratada e aprovação ou não. 

Até 7 (sete) dias úteis 

após a entrega da 

nova proposta 

FPMZB 

7 
Entrega total dos serviços contratados (caso aprovado 

anteriormente pela Contratante). Se não aprovado, 

voltar ao item 4. 

Até 40 (quarenta) 

dias úteis após a 

aprovação 

Contratada 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A prestação de serviços de sinalização é destinada à orientação, identificação e informação 

relacionadas às diversas espécies sob os cuidados do Zoológico da FPMZB e à segurança do 

público. A sinalização desse espaço é uma importante ferramenta de orientação e comunicação 

visual, compartilhando conhecimento, sensibilizando o público e também oferecendo 

orientação e segurança durante a visita aos recintos dos animais (IN n. 7 IBAMA, 30 abril 

2015).  

A educação é um dos principais papéis dos zoológicos modernos. Muitas pessoas os visitam 

em todo o mundo, o que lhes confere uma oportunidade de alcançar e sensibilizar um grande 

número de pessoas. Explicar a importância da conservação da natureza e como os zoos e as 

pessoas podem contribuir para essa ação é um objetivo a ser alcançado. Uma das formas de se 

fazer isso é através da sinalização, acessível a todos os visitantes e com a qual se pode trabalhar 

conteúdos importantes, de maneira simples e atraente.  

Fazendo a retrospectiva deste sistema na Zoobotânica (Jardim Botânico e Jardim Zoológico), 

no período de 2015 a 2018, foram implantadas 1.094 placas. Algumas dessas foram produzidas 

por contratação específica feita pela FPMZB, outras foram viabilizadas por Medidas 

Compensatórias e pelo Programa “Parceiros da Natureza”. No entanto, grande parte da 

sinalização com conteúdo relevantes quanto ao papel de um zoo moderno na conservação das 

espécies e seus ambientes naturais, ainda não foi contemplada. Neste sentido, incluímos neste 

TR parte da sinalização educativa que aborda diretamente esse tema. 
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4. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

a) Gestor do Contrato:  

Sérgio Augusto Domingues – Mat. 00347-5  

Presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

b) Fiscal do Contrato: 

Servidor ou empregado público, indicado pelo Presidente (Ordenador de despesas) em ato 

próprio a ser publicado no DOM. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E LOCAL DA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 

5.1.  A criação da arte envolve não somente o layout, mas também os desenhos/ilustrações e/ou 

fotografias que se fizerem necessárias. É responsabilidade do Contratado arcar com custos 

relacionados a direitos autorais de imagens, quando houver. 

5.2. Todos os materiais gráficos produzidos pela Contratada deverão ser entregues à Contratante 

em formato aberto para possíveis edições futuras (atualização de informações, de imagens, etc.) 

5.3. Todo material produzido pela Contratada deverá ser entregue para a Contratante no formato 

de arquivo PDF e CorelDraw na versão X5. 

5.4. As placas deverão ser entregues no Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais 

e Zoobotânica, em data e horário a serem agendados previamente com a Contratante, no 

endereço: Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600, Serrano, Portaria II. 

5.5. A montagem das placas poderá ser feita no local da entrega, desde que agendado 

previamente com a Contratante. 

 

6. SUBCONTRATAÇÃO  

É vedada a subcontratação. 

 

7. ANEXOS  

Fazem parte integrante deste Termo de Referência:  

 DESCRITIVO I – Especificação dos objetos  
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DESCRITIVO I - ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS  

 

Lote 1 – Criação gráfica, impressão de peças, confecção de suporte e montagem de placas 

Placas para criação gráfica com informações técnicas a serem repassadas pela FPMZB, com 

impressão digital “uv”, aplicação verniz uv, 8 cores. Resolução de 1440 dpi. Acabamento em 

ACM 3mm branco, corte eletrônico. Os desenhos e/ou ilustrações ficarão a cargo da Contratada. 

A estimativa é de 86 desenhos. Estes desenhos serão animais, esquemas, partes de animais, 

objetos, dentre outros. Nenhum terá o detalhamento de uma ilustração científica. A Contratante 

fornecerá, quando necessário, fotos para uso ou referência para os desenhos das placas do Lote 

1. Referências para o layout também serão fornecidas pela Contratante. (Vide exemplos 

abaixo). 03 placas terão 3 caixas em acrílico para inserção de folhas de papel tamanho A4. As 

placas de tamanho L=0,55m x A=0,44m terão todas as bordas livres arredondadas. Confecção 

de suporte, sendo: 

 Suporte em madeira Paraju, cada poste de 6 x 12 x 220 cm, aparelhada de todos os lados. 

 

Exemplo de placa com 1 suporte (L= 0,55m e A = 0,44m) 

 

Exemplo de placa com 2 suportes (L = 1,20m X A = 0,90m) 
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Exemplo Layouts: 

 

1,20m X 0,90m 

 

 

0,55m X 0,44m 
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Lote 2 - Exemplos de placas de identificação de Répteis e Aves (sem suporte) 

   

L=0,30m x A=0,50m (Répteis) 

 

 

L=0,50 x A=0,30m (Aves) 

 

Exemplos de placas de identificação de mamíferos, répteis e aves (sem suporte) 

 

L=0,40m x A=0,90m (Mamíferos)  
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ANEXO II 

PROPOSTA AJUSTADA 
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