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PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI Nº 010/2017 
PROCESSO Nº 01.093.582/17-80 

 

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÕES DE RAÍZES, BEM COMO 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS NO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I E APÊNDICE I DESTE EDITAL. 

 TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO POR LOTE. 

 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 15/08/2017, às 9h30min. 

 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: : dia 15/08/2017, às 10:00 h. 

 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: as consultas poderão ser formuladas de acordo 
com o item “5” deste edital. 

 PRAZO DA DISPUTA: A etapa inicial de lances será encerrada por decisão do(a) 
pregoeiro(a), resguardado o tempo mínimo de 05 minutos, seguindo-se um tempo 
aleatório de até 30 minutos. O sistema emitirá, durante a disputa, aviso alertando para o 
fechamento iminente do pregão. 

 
 SITE PARA CONSULTAS: www.licitacoes-e.com.br ou www.pbh.gov.br 

 FONE: (31) 3277-5195.         

 CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, 
podendo ser impressa por meio do “site” www.licitacoes-e.com.br, através do “link” 
“Introdução às Regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante 
a sessão. 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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1. DO PREÂMBULO 

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura torna público que fará realizar 
procedimento licitatório na modalidade pregão, por meio de utilização de recursos da 
tecnologia da informação – INTERNET, nos termos das Leis Federais nº. 10.520/2002, nº. 
8.666/1993, Decretos Municipais nº 12.436/2006, nº 12.437/06 e em conformidade com a 
Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Federal nº. 12.846/2013, Lei Orgânica do Município 
de Belo Horizonte, Lei Municipal n.º 10.936/2016, Decretos Municipais n.º 10.710/2001, 
nº. 11.245/2003, n°. 15.113/2013, n° 15.185/13, n°. 15.748/14, nº. 15.894/15 e 
16.535/16.  
 
2. DO OBJETO 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de podas, supressões e 
secções de raízes, bem como conservação e limpeza de praças, jardins e canteiros centrais 
no Município de Belo Horizonte, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, conforme quantidades e especificações constantes nos Anexos I e Apêndice 
I deste edital.  
 
3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 
 
3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condição de segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
 
3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado pregoeiro, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Licitações” constante do “site” www.licitacoes-e.com.br. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do procedimento de contratação correrão a conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
  

 2702.0001.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0002.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 
2702.0003.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0004.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0005.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0006.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0007.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00;           

 2702.0008.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0009.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00. 
 

5. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
à Pregoeira em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, via INTERNET, para o endereço – patrícia.fp@pbh.gov.br, ou poderão ser 
entregues por escrito nas dependências da Gerência de Gestão de Licitações da 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, situada na Rua Ceará, n° 2025 – 3º 
andar, Funcionários- Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-115, no horário de 08:00 às 17:00 
horas. 

 
5.2. As consultas serão respondidas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no “link” correspondente a este edital e poderão ser acessados 
por todos os licitantes.  

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:gescl@pbh.gov.br
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6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos. 

 
6.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que 

se enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 
 
a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 
b) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;  
c) estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 
d) cujo(s) sócio(s), dirigente(s), gerente(s) ou componente(s) de seu quadro técnico, seus 
respectivos cônjuges ou companheiros, seja(m) titular(es) de mandato eletivo, seja(m) 
servidores ou empregados municipais, ou que o tenha sido nos últimos 6 (seis) meses 
anteriores à data desta Licitação;  
e) estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República 
Federativa do Brasil;  
f) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente.  

 

7. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 
7.1. Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo: 

           

7.1.1. Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município 
– SUCAF:  

      

a) com situação regular e habilitado na (s) linha (s) de serviço(s) compatível 
(véis) com o (s) objeto (s) licitado (s) deverá apresentar à pregoeira a 
documentação prevista nos subitens 7.1.1.1 a 7.1.1.6 deste edital; 

 
b) com documentação vencida, mas habilitado na (s) linha (s) de serviço (s) 

compatível (veis) com o (s) objeto (s) licitado (s), deverá apresentar ao 
pregoeiro o (s) documento (s) regularizador (es) e a documentação prevista 
nos subitens 7.1.1.1 a 7.1.1.6 deste edital; 

 
b) com situação regular, mas não habilitado na (s) linha (s) de serviço(s) 

compatível (véis) com o (s) objeto (s) licitado(s), deverá apresentar ao 
pregoeiro além dos documentos exigidos nos subitens 7.1.1.1 a 7.1.1.6 deste 
edital, o Estatuto ou Contrato social em vigor acompanhado da(s) última(s) 
alteração(ões), que será analisado pela Comissão Permanente de Cadastro 
de Fornecedores do Município de Belo Horizonte. 

 
 7.1.1.1. Certificado de Registro Cadastral no SUCAF, em vigor, pertinente à linha 

compatível ao objeto deste Edital. 
 

7.1.1.2.  Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou 
serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos  com 
objeto deste pregão. 
 

7.1.1.2.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) 
timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o 
expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 
mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela 
assinatura do atestado. 
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7.1.1.2.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser 

apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz 
e/ou da(s) filial(ais) do licitante;  

 
7.1.1.2.3. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica 

emitido(s) pelo próprio licitante. 
 

 7.1.1.3. Certidão de registro na entidade profissional competente. 
 
   7.1.1.4.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a 
situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 

 
7.1.1.4.1. As empresas com menos de um ano de existência, desde 
que não enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem 
apresentar Balanço de Abertura devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou no órgão de registro 
equivalente. 

  
7.1.1.4.2. Serão considerados, na forma da lei, o balanço patrimonial 
(inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil do 
Resultado do Último Exercício Social assim apresentados: 
 

a) publicados em Diário Oficial; ou  
b) publicados em Jornal; ou  
c) por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou no órgão 
de registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento; ou  
d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela 
Instrução Normativa da RFB nº 787, de 19/11/2007, 
acompanhada da autenticação pela Junta Comercial, conforme 
disposto no artigo 14, inciso II, da Instrução Normativa nº 
107/2008 do DNRC.  
 

7.1.1.4.3. o balanço patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e 
demonstrações contábeis do resultado do último exercício social 
deverão estar assinadas por  Contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

 
7.1.1.5. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o 
licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os 
índices aqui mencionados: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC =  Ativo Circulante 
        Passivo Circulante 
 
7.1.1.5.1.  O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em 

qualquer dos índices referidos no subitem acima deverá 
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comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) 
do valor da proposta. 

 
7.1.1.5.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o 

memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado. 
 

7.1.1.6. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.  

 
7.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda documentação 

relacionada abaixo: 
 

7.1.2.1. Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

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

prova de diretoria em exercício;  
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 

 
Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, 
acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade 
comercial e à administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 
 
7.1.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da 
lei;  

 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943.  

 
7.1.2.3. Qualificação Técnica: 

 
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou serviços 
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pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto deste pregão. 
 
a.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) 

do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) 
conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida identificação do 
responsável pela assinatura do atestado. 

 
a.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em 

nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante;  
 
a.3. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo 

próprio licitante. 
 

b) Certidão de registro na entidade profissional competente. 
 

7.1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a 
situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 

 
a.1) As empresas com menos de um ano de existência, desde que 

não enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem 
apresentar Balanço de Abertura devidamente registrado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou no órgão 
de registro equivalente. 

  
a.2) Serão considerados, na forma da lei, o balanço patrimonial 

(inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil 
do Resultado do Último Exercício Social assim apresentados: 

  
a) publicados em Diário Oficial; ou  
b) publicados em Jornal; ou  
c) por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou no órgão 
de registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento; ou  
d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela 
Instrução Normativa da RFB nº 787, de 19/11/2007, 
acompanhada da autenticação pela Junta Comercial, conforme 
disposto no artigo 14, inciso II, da Instrução Normativa nº 
107/2008 do DNRC.  
 

a.3) o balanço patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e 
demonstrações contábeis do resultado do último exercício 
social deverão estar assinadas por Contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

 
c) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o 
licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os 
índices aqui mencionados: 
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC =  Ativo Circulante 
        Passivo Circulante 

 
b.1)  O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer 

dos índices referidos no subitem acima deverá comprovar 
patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da 
proposta. 

 
b.2)  Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o 

memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado. 
 

c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física. 

 
7.1.2.5. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
7.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante, devendo ser observado: 
 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 
 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em 
nome da matriz; 

 
7.3. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade 

deverão possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como 
referência a data de abertura do pregão. 

 
7.3.1. Não se enquadram no subitem 7.3 os documentos que, pela própria natureza, 

não apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade 
técnica. 

 
7.4. As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e sociedade cooperativas 

equiparadas deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição, conforme previsto no art. 43 da LC nº 123/06. 

 
7.4.1. Para efeito da comprovação referida no subitem acima poderá ser admitida a 

certidão constante do CRC – Certificado de Registro Cadastral/SUCAF. 
 
7.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a devida 

regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 11.15. 
 

7.5. Para efeito do julgamento da habilitação, a Pregoeira considerará como referência para 
a validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorrência do 
previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 
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7.6. A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta 
on-line ao Sistema. Procedida a consulta, serão impressos relatórios de situação de 
cada participante.  

 
7.7. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original ou 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do órgão licitante, sendo o 
prazo máximo para a sua apresentação de 02 (dois) dias úteis, contados da 
convocação pela pregoeira, para o seguinte endereço: Rua Ceará, nº 2025 – 3º andar, 
Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110.130 – Gerência de Gestão de Licitações 
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI. 

 
7.7.1.  Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
7.7.2.  Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

 
7.7.3. Quando necessário, o pregoeiro solicitará o envio da documentação por meio 

eletrônico. 
 
8. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
 
8.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 

a)  coordenar o procedimento licitatório; 
b)  receber, examinar e decidir as impugnações e consultas relativas ao edital; 
c)  abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET; 
d)  abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 
e)  conduzir a etapa de lances; 
f)  julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 
g)  receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 
h) declarar o vencedor do certame; 
i) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese 

em que a adjudicação será feita por autoridade superior; 
j) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para  homologação. 

 
8.2. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 
 
9. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 
 
9.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e 

senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A 
sediadas no País. 

 
9.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
devidamente justificada do Banco do Brasil S/A. 

 
9.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de 
Belo Horizonte a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso 
indevido, ainda que por terceiros. 

 
9.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade 
técnica e habilitatória para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
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10. DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
10.1. O acesso deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, opção 

“Acesso Identificado”. 
 
10.2. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da chave de 

identificação e da senha pessoal do representante credenciado e do subsequente 
encaminhamento da proposta de preços até data e horário limite estabelecidos para a 
abertura das propostas. 

 
10.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, 

ficando responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena 
de aplicação da penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 
10.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-

e.com.br, opção “Sala de Disputa”.               
 
10.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o 

processo do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância 
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda 
do direito ao benefício previsto na Lei Complementar nº 123/06. 

 
10.4.1. Havendo desconexão da pregoeira por prazo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão será suspensa e reiniciada somente após comunicação eletrônica aos 
participantes.  

 
10.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas 
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
10.6. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações dos 

anexos deste edital. 
 
10.7. Quando do lançamento da proposta, através do SISTEMA ELETRÔNICO, o 

licitante deverá lançar o valor do lote, com duas casas decimais após a vírgula. 
 
10.7.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos as despesas diretas e 

indiretas necessárias a plena execução dos serviços, incluindo, também, a mão 
de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, despesas tais 
como, tributos, taxas, seguros, garantias, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, mobilização e desmobilização, lucro, manual do usuário, EPIs 
e quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias e, ainda, quaisquer 
outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do pregão. 

 
10.7.2. Quando do encaminhamento da proposta por meio do sistema eletrônico, 

o licitante deve informar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, todas as 
informações que se fizerem necessárias referentes ao objeto ofertado. 

 
10.7.2.1. Os serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas 

as normas pertinentes. 
 

10.7.3. É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo 
quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de 
desclassificação imediata. 
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 10.7.4. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante 

de licitantes diferentes. 
 
10.8. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

apresentada. 
 

10.9. O licitante poderá concorrer ao(s) lote(s) que for(em) de sua conveniência, desde que 
em sua totalidade, mas não poderá sagrar-se vencedor em mais de 1 (um) lote.   

 

11. DOS PROCEDIMENTOS 

 
11.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste 

edital, com a abertura das propostas de preços recebidas, passando a pregoeira a 
avaliar a sua aceitabilidade ou desclassificá-las no caso de não atenderem às 
exigências editalícias. 

 
11.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e dos respectivos registros de horário e 
valor. 

 
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
 
11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
11.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do 
lance. 

 
11.6. A duração da etapa de lances do pregão será composta de duas etapas, sendo a 

primeira encerrada por decisão da pregoeira, resguardado o tempo mínimo de 05 
minutos, e a segunda aleatória, consistindo em um tempo de até 30 (trinta) minutos.  

 
11.7. O sistema anunciará o arrematante, após o encerramento da etapa de lances da 

sessão pública. 
 

11.7.1. A pregoeira poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta 
após o término da fase competitiva. 

 
11.8. Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, após a 

disputa do lote, o Sistema Eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pela 
pregoeira dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e sociedades cooperativas equiparadas. 
 
11.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas 

apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte, e sociedades 
cooperativas equiparadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada, que não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
11.9. Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante, a pregoeira 

verificará a ocorrência de nova situação de empate, assegurando a preferência de 
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contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte, e sociedades 
cooperativas equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, procedendo 
da seguinte forma: 

 
a) convocação para realização de sessão pública, eletrônica, via “chat” de mensagem 

com antecedência mínima de 06 (seis) horas, onde será concedido a 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
equiparadas, oportunidade de exercer o seu direito de preferência, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos, apresentando proposta de preço inferior à atual, 
ofertada por empresa que não esteja enquadrada como microempresas, empresas 
de pequeno porte  e sociedades cooperativas equiparadas. Tal proposta deverá ser 
apresentada no prazo e limites estabelecidos pelo pregoeiro, diretamente no “chat” 
de mensagem do sistema eletrônico; 

 
b) a não apresentação de proposta no prazo estipulado na sessão pública implicará na 

decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006, sendo 
convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na mesma 
situação, respeitada a ordem de classificação das propostas, para o exercício do 
mesmo direito, observado o procedimento previsto na alínea anterior. 

 
11.10. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira emitirá comunicado ao arrematante para 

que apresente a documentação listada no item 7 e a proposta formulada em 
conformidade com o item 13. 

 
11.11. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 

desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente 
edital, podendo negociar com o licitante para obter proposta melhor. 

 
11.11.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
 
11.12. Na hipótese de não ocorrência de lances durante a sessão e caso haja equivalência 

dos valores das propostas apresentadas será realizado sorteio para classificação 
das propostas, observando-se na sequência o direito de preferência previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 
11.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante será 

declarado vencedor e após transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do 
certame. 

 
11.14. O licitante só poderá sagrar-se vencedor em apenas um lote.   

 
11.15. As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e sociedades 

cooperativas equiparadas deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo 
que estes apresentem alguma restrição, conforme previsto no art. 43 da LC nº 123/06. 
 
11.15.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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11.15.1.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no 

subitem 11.15.1. deverá ser solicitada formalmente no prazo inicial 
de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a regularização da 
documentação fiscal.  

 
11.15.1.2. A não regularização da documentação fiscal por parte das MEs ou 
EPPs ou sociedades cooperativas equiparadas, no prazo previsto, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação aplicável, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 
12.1. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, 

nem os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para representar o licitante. 

 
12.2. O prazo para impugnação deste Edital é de até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública. 
 

  12.2.1. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

 
12.3. Declarado o vencedor, o licitante, inclusive aquele que foi desclassificado antes da 

sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer. Esta 
manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e quatro) horas 
imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor. 

 
12.3.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e 

efetivada através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico.  
 
12.4. No caso do certame/lote restar fracassado a intenção de interpor recurso deverá ser 

manifestada via sistema eletrônico, por meio do “Chat de Mensagens”, nas 24 (vinte e 
quatro) horas subsequentes de caracterizado o fracasso. 

 
12.5. Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso. Os 

demais licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
12.6. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação da 

intenção ou a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do 
direito, ficando o a pregoeira autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor. 

 
12.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
12.8. As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando 

propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto à 
Gerência de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, situada na 
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Rua Ceará, n° 2025 – 3º andar, Funcionários - Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-115, 
no horário de atendimento, de 08:00 às 17:00 horas.  

 

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
13.1. Em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da convocação pela pregoeira, o 

arrematante deverá apresentar em original, sua proposta impressa, em uma via, 
assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, acréscimos, borrões, 
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, 
conforme Anexo III. 

 
13.1.1. Quando necessário, a pregoeira solicitará o envio da proposta por meio 

eletrônico.  
 
13.2. A proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e 

conter: 
 

13.2.1.razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante. 
 
13.2.2. modalidade e número da licitação. 
 
13.2.3. especificação do serviço licitado, conforme este edital,  anexos e o lote 

arrematado. 
 

13.2.4.  valores unitários, totais e global  relativo à execução completa dos serviços 
segundo a cotação de preços unitários aplicados pela proponente aos itens da 
Planilha de Orçamento (Anexo II). Os preços terão como base o mês da 
elaboração do Orçamento” (março de 2017). 

   
13.2.5. declaração de que no preço proposto estão incluídos todos as despesas 

diretas e indiretas necessárias a plena execução dos serviços, incluindo, 
também, a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, 
despesas tais como, impostos, taxas, seguros, garantias, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, mobilização e desmobilização, lucro, manual do 
usuário, EPIs e quaisquer outras despesas pertinentes e necessários e, ainda, 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do pregão. 

 
13.2.6. declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 

sua  assinatura. 
 

13.3.Juntamente com a proposta de preços a empresa arrematante deverá apresentar: 
 

13.3.1. Planilha orçamentária com a cotação de preços unitários e total propostos pelo 
licitante para cada lote em 02 (duas) vias, sendo uma em mídia digital e a outra 
impressa, devendo guardar absoluta fidelidade com a planilha de orçamento 
constante no Anexo II no que se refere às atividades, unidades e quantidades, 
sob pena de desclassificação.  

   
13.3.1.1. A Pregoeira disponibilizará a planilha digital para ser preenchida 
pela licitante. 
 
13.3.1.2. Havendo divergência entre a planilha impressa e a em meio digital, 
bem como os demais documentos, prevalecerá o valor apresentado nos 
documentos impressos. 
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13.3.2. Composição de Custos Unitários dos itens constantes da planilha;  
 
13.3.3. Detalhamento de Cálculo das Leis Sociais; 
 
13.3.4. Detalhamento de Cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) – 

referência no Anexo IV;  
 
13.3.5. Cronograma físico-financeiro – Anexo V; 
 
13.3.6. Declaração de Fatos Impeditivos, nos termos do Anexo VI. 
 
13.3.7. Declaração nos termos do Anexo VII, NO CASO DO ARREMATANTE SER 

BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
 
13.3.8. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do Anexo 

VIII.  
 

13.4. Na análise das propostas, observar-se-á o seu valor global e os preços unitários 
oferecidos, atendidos os seguintes critérios:  
 

13.4.1.para cada lote, o valor do orçamento informado neste Edital, item 20.17 deste 
edital para o lote respectivo, é preço-teto, limitador das propostas dos licitantes;  
 
13.4.2. a Pregoeira não considerará propostas inexequíveis, assim entendidas 
aquelas definidas nos termos dos §§ 1º e 2º, do inciso II, do art. 48, da Lei Federal 
8.666/1993, introduzidas por força da Lei Federal 9.648, de 27/05/1998.  
 
13.4.3. na planilha orçamentária de cada lote, a Pregoeira não considerará propostas 
que contenham preços unitários em valores superiores aos preços unitários 
constantes no orçamento da SUDECAP, Anexo II e, consequentemente, ao preço 
teto fixado no 20.17  deste edital para o lote respectivo;  
 
13.4.4. a proposta comercial da Licitante (Anexo III) deverá indicar o valor da 
execução completa dos serviços segundo a cotação de preços unitários aplicados 
pela proponente aos itens da “Planilha de Orçamento” (Anexo II). Os preços terão 
como base o mês da elaboração do Orçamento” (março de 2017).  
 

13.5. A proposta comercial deverá referir-se a todos os itens e quantitativos, conforme 
previsto neste edital e seus anexos, relativos ao(s) lote(s) arrematados pelo licitante. 
 
13.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as 
transações, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
13.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções. 

 
13.8. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências previstas neste Edital, 
salvo se, inequivocamente, as falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

 
13.9. Os preços global e unitário devem ser apresentados em moeda nacional, em 

algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
 
13.9.1. Quando a divisão do preço global pela quantidade licitada resultar em valor 

com mais de 2 (duas) casas decimais, o preço unitário deverá ser adequado 
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conforme subitem acima. O valor global obtido após a adequação deverá ser 
igual ou inferior ao valor arrematado. 

 
13.10. Só serão aceitos um preço para os itens e os lotes. 
 
13.11. Para uniformização das propostas, os quantitativos constantes da planilha 
orçamentária são apenas norteadores do objeto da licitação. 
 
13.12. A Fiscalização durante a execução dos serviços não aceitará da empresa a ser 
contratada reclamações quanto à planilha estar inviabilizando o cumprimento da execução 
dos mesmos, no prazo, preço e qualidades contratadas. 
 
14. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO/ PROPOSTA 
 
A documentação e a proposta deverão ser apresentadas em envelope fechado, na Rua 
Ceará, nº 2025, 3º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-115, no horário de 
08:00 às 17:00 horas, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

GERÊNCIA DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 

LICITANTE: 

PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI Nº 010/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de podas, 
supressões e secções de raízes, bem como conservação e limpeza de praças, jardins e 
canteiros centrais no Município de Belo Horizonte, incluindo o fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos.  
 

15. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO POR LOTE, 
observadas as exigências deste edital, seus anexos e o valor estimado para a contratação. 
 
16. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. Homologada a licitação será (ão) o(s) licitante(s) vencedor(es) do presente pregão 

convocado(s)  para assinar(em) o(s) contrato(s) no prazo fixado pelo Município, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital. 

 
16.1.1. Quando da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá apresentar 
Declaração da Lei Orgânica, conforme modelo Anexo IX. 

 
16.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo previsto 

no subitem anterior sujeita-a à penalidade de multa conforme estabelecido na letra “b” 
do subitem 18.1.2. 

 
16.3. Caso a adjudicatária não assine o contrato quando convocado, é prerrogativa da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura direito de adjudicar à segunda colocada 
o objeto licitado. 

 
16.4. O prazo de vigência dos contratos é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 

“Primeira Ordem de Serviço” que autorizar o início das atividades, podendo ser 
prorrogado caso haja interesse entre as partes, por meio de termo aditivo, nos moldes 
do art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93. 
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16.5. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 
legislação em vigor. 

 
16.6. O contrato a ser celebrado conterá, dentre suas cláusulas, as de Obrigações da 

Contratada e Obrigações do Contratante, condições de recebimento e pagamento do 
objeto, conforme Minuta – Anexo X – parte integrante deste edital. 

 
16.7. Após a assinatura do contrato, será fornecido o Caderno de Encargos da SUDECAP, 

mediante solicitação da empresa através do e-mail: luciana.almeida@pbh.gov.br. 
 
16.8. Os equipamentos mínimos discriminados no subitem 4.3 do Termo de Referência – 

Anexo I – poderão ser objeto de vistoria nos cinco dias anteriores à assinatura do 
contrato, de modo a averiguar sua adequação às características indicadas, sob pena 
da perda do direito de contratar. 

 
16.9. As despesas com a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município 

“DOM” correrão por conta da Administração Municipal. 
 
17. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
17.1. Exigir-se-á dos vencedores, previamente à assinatura dos contratos, a prestação de 

garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo optar por 
uma das seguintes modalidades: 

 
 I -  caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II –  seguro garantia; 

III -  fiança bancária. 
 
17.1.1.  A opção pela modalidade de garantia será feita quando do encaminhamento 

da proposta escrita. 
 
17.1.2.  Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá 

ser recolhida obrigatoriamente na conta corrente do Município de Belo 
Horizonte. 

 
17.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 
contratuais. 
 
17.3.  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. 

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

obrigações contratuais.   
 
17.5.  O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia 

exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 
 
17.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, 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. 

mailto:luciana.almeida@pbh.gov.br
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17.6.1. 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. 

 
17.7. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas 

restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de 
sinistro, se for o caso. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a 
inadimplência do Licitante e/ou da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a às seguintes 
penalidades: 

          
18.1.1. advertência. 

 
18.1.1.1. Todas as advertências aplicadas serão escritas, com assinatura do 
responsável técnico do contrato e engenheiro supervisor, sendo que a reincidência 
no mesmo ato infracional, será passível de aplicação de multa, conforme item 
18.1.2. 

 
18.1.2. multas nos seguintes percentuais: 
 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 
atraso, na disponibilização dos equipamentos, 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 indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o 
contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

 
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou 
descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas. 

 
d) 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. 

 
e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente 

for descumprida 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. 

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

quando o infrator der causa à rescisão do contrato.  
 
g) 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, que será calculada pelo 
efetivo prejuízo. 
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18.1.3. 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. 

 
18.2. As penalidades de advertência serão aplicadas pelo fiscal do contrato. 
 
18.3. As penalidades de multa serão aplicadas pela Gerência Administrativo-Financeira da 

Secretaria Municipal de Saúde, mediante proposta do responsável pelo 
acompanhamento da execução do contrato. 

 
18.3.1. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor 

correspondente será executado observando-se os seguintes critérios: 
 

 18.3.1.1. se a multa aplicada superar o valor da fatura do mês subsequente 
ao inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente 
atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices e 
taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou 
cobrados judicialmente; 

  
 18.3.1.2.inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, 

descontar-se-á o valor da garantia; 
 
 18.3.1.3.impossibilitado o desconto a que se refere o inciso 18.3.1.2, será o 

crédito correspondente inscrito em dívida ativa.   
 

18.3.2. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras 
sanções administrativas. 

 
18.3.3. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem 19.3.2.serão concedidos 

os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 

18.4. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário 
Municipal de Obras e Infraestrutura.  

 
18.5. Na aplicação das penalidades de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar 

será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis. 
 
18.5.1. No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será 

concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso. 
 
18.6. 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 objeto contratado. 

 
18.7. 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. 

 
18.8. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente 
majorado ou inexequível. 

 
18.9. O desempenho insatisfatório da empresa a ser contratada ensejará a anotação em sua 

ficha cadastral nos termos do artigo 34 do Decreto Municipal 15.113/2013. 
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18.10. O procedimento de aplicação das sanções administrativas obedecerá ao disposto nos 

arts. 25 a 36 do Decreto Municipal 15.113/2013. 
 
19. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
19.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pela Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura – SMOBI  serão observadas as determinações que se seguem. 
 
19.2. A SMOBI exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética 
durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com 
os propósitos dessa disposição, os seguintes termos: 

  
19.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no 
processo de licitação ou execução do Contrato;  

 
19.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um 

processo de licitação ou a execução de um Contrato em detrimento do 
Contratante;  

 
19.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes 

(antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do 
Contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis 
artificiais não competitivos e privar o Contratante dos benefícios da competição 
livre e aberta;  

 
19.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação 
delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato; 

 
19.2.5. “prática obstrutiva” significa: 

 
19.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas 

materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos 
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do 
Contratante ou outro Órgão de Controle sobre alegações de 
corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, 
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a 
liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes 
para a investigação; ou 

 
19.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito 

do Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 
 

19.3. O Município rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação 
vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas 
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório. 
 
19.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no 
Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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20.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao 
licitante direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da 
lei. 
 
20.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do contrato. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
20.3. É facultado à pregoeira ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 
 
20.4. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no 
prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
20.5. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 
 
20.6. A tolerância do Município de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência por 
parte da Contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação. 
 
20.7. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 
financeira. 
 
20.8. O contrato será rescindido nos casos de subcontratação total ou parcial do objeto 
contratado, associação da Contratada com outrem, bem como fusão, cisão ou incorporação, 
salvo com expressa autorização do Contratante. 
 
20.9. A subcontratação será admitida, no limite de 30%, quando houver razões de ordem 
que a justifique, mediante prévia anuência do Fiscal do Contrato e aprovação do Secretário 
Municipal de Obras e Infraestrutura.  
 

20.9.1. No caso de eventual subcontratação, esta deverá se dar preferencialmente 
com microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas 
equiparadas, salvo expressa justificativa do fiscal do contrato.  

 
20.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.11. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes 
via Sistema Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 
ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 
20.12. A Contratada deverá manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no item 7 deste edital, em 
cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 
 
20.13. É de exclusiva responsabilidade do licitante declarado vencedor, para efeito da 
contratação, providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre 
cadastrado, nos termos do Decreto Municipal nº 11.245/03. 
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20.14. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões 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. 
 
20.15. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro ou pela 
autoridade a ele superior. 
 
20.16. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste edital. 
 
20.17. O valor teto de referência para cada um dos 09 (nove) lotes deste pregão é conforme 
a seguir:   
 

LOTE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VALOR (R$) 

I ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO        4.146.741,31 

II ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL      10.161.367,12 

III ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE        7.241.040,14 

IV ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE        9.078.985,16 

V ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE        6.827.786,18 

VI ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE        6.199.978,29 

VII ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE        6.639.092,83 

VIII ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA        9.988.564,43 

IX ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA        5.274.642,19 

 
20.18. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
edital será o da Comarca de Belo Horizonte. 
 
20.19. Fazem parte integrante deste edital: 
 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Apêndice I – Especificação e quantitativo;  

 Anexo II – Planilhas de Orçamento  

 Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 

 Anexo IV – Tabela de referência de BDI; 

 Anexo V – Cronograma físico-financeiro; 

 Anexo VI – Declaração de Fatos Impeditivos; 

 Anexo VII – Declaração de Beneficiário Lei Complementar 123/2006; 

 Anexo VIII– Declaração de elaboração independente de proposta; 

 Anexo IX – Declaração em cumprimento ao artigo 49-B da LOMBH; 

 Anexo X – Minuta do Contrato; 

 Anexo XI – Administração Local. 
 

Belo Horizonte, 28 de julho de 2017. 
 

Patrícia de Figueiredo e Paula  
Gerente de Gestão de Licitações 

 
 
 

Josué Costa Valadão 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
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PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI Nº 010/2017 
PROCESSO Nº 01.093.582/17-80 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 
 

A prestação dos serviços de podas, supressões e secções de raízes se faz necessária 
para garantir a adequação da vegetação arbórea aos espaços, edificações ou 
equipamentos urbanos públicos, tanto no que diz respeito às situações de emergência, 
para o caso das podas que tem como objetivo se evitar a interrupção do fornecimento de 
energia elétrica e funcionamento de semáforos nos períodos de chuvas intensas, bem 
como no que diz respeito às questões de segurança, quando é necessário a retirada de 
galhos que colocam em risco a vida das pessoas. As podas também se fazem 
necessárias para garantir a formação adequada da árvore com vistas a um crescimento 
saudável das mesmas, providenciando-se a limpeza de ramos doentes, praguejados ou 
danificados. 
 
A contratação de serviços de conservação e limpeza de praças, jardins e canteiros 
centrais tem como objetivo garantir a manutenção dessas áreas verdes, possibilitar a 
requalificação de áreas degradadas com plantios/replantios ou reposições de materiais 
compositores, implantar ou dar manutenção em sistemas de irrigação em áreas novas ou 
carentes.  
 
Tendo em vista a extensão dos serviços em questão, o atendimento das demandas em 
todo o território do município de Belo Horizonte só será possível com a contratação de 
empresas especializadas nessa área, o que viabilizará melhores condições de atuação 
imediata nas inúmeras demandas de manutenção e conservação dos elementos 
arbóreos e das áreas verdes da cidade. 

 
2. DO OBJETO 
 

Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de podas, supressões 
e secções de raízes, bem como a conservação e limpeza de praças, jardins e canteiros 
centrais no Município de Belo Horizonte: Lotes de I a IX, referentes às Administrações 
Regionais Municipais da cidade (ver quadro 01, abaixo): Barreiro, Centro-Sul, Oeste, 
Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova - conforme quantidades e 
especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência - Apêndice I. 
 
2.1 Uma licitante poderá concorrer a um ou mais lotes licitados. Entretanto, uma mesma 

licitante não poderá sagrar-se vencedora em mais de 1 (um) lote, pois trata-se de 
uma metrópole com grande extensão urbana e regiões distintas, o que poderá 
comprometer a gestão do contrato no que diz respeito à disponibilidade de pessoal, 
veículos, equipamentos e ferramental, implicando em decréscimo na qualidade dos 
serviços. 

 

LOTE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

I ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO 

II ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO SUL 

III ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE 

IV ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE 
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V ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE 

VI ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE 

VII ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE 

VIII ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA 

IX ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA 

Quadro 01 – Relação Lote/Administração Regional 

 

2.2 Todos os serviços deverão ser executados atendendo às especificações gerais das 
Administrações Regionais Municipais e observações das FISCALIZAÇÕES. 

 
2.3 Deverão ser considerados os seguintes serviços, dentre outros, para a conservação 

e limpeza de praças, jardins e canteiros centrais: 
 
a) Plantio de grama, forrações e arbustos (pequenos, médios e grande porte); 
b) Plantio de árvores e palmeiras; 
c) Transplantio manual de arbustos e forrações; 
d) Podas de arbustos, folhagens, cercas vivas e plantas em geral (árvores somente 

com vistoria de responsável técnico da PBH); 
e) Corte de grama; 
f) Acabamentos de canteiros;  
g) Escarificação do solo; 
h) Controle fitossanitário de pragas, doenças e plantas invasoras, de acordo com a 

legislação vigente, conforme determinação da FISCALIZAÇÃO; 
i) Adubação: Mineral e Orgânica; 
j) Pequenas manutenções em sistema de irrigação; 
k) Pulverização em adubo foliar conforme determinação da FISCALIZAÇÃO; 
l) Colocação de substratos, adubos, terra vegetal, nas áreas que se fizerem 

necessárias conforme determinação da FISCALIZAÇÃO; 
m) Adubação orgânica com esterco de gado curtido, substrato, húmus, nas áreas 

que se fizerem necessárias conforme determinação da FISCALIZAÇÃO;  
n) Adubação mineral com N – P – K e adubos de liberação lenta, nas áreas que se 

fizerem necessárias e nas formulações, conforme determinação da 
FISCALIZAÇÃO; 

o) Semeio de grama nas áreas que se fizerem necessárias, conforme determinação 
da espécie e variedade especificada pela FISCALIZAÇÃO; 

p) Limpeza de todas as áreas ajardinadas e gramados; 
q) Podas, supressões e secções de raízes de árvores localizadas em áreas urbanas 

e públicas do município de Belo Horizonte. 
 

2.4 Deverão ser consideradas para a execução dos serviços de podas, supressões e 
secções de raízes as especificidades descritas no item 4.2 deste Termo de 
Referência. 

 
3. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 

As despesas decorrentes do procedimento de contratação correrão a conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  

  

 2702.0001.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0002.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0007.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00;           

 2702.0003.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0004.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0005.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 
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 2702.0006.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0008.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00; 

 2702.0009.18.541.233.2.811.0001.339039-28 F 03.00. 
 

4. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 
4.1 ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 
4.1.1 A CONTRATADA deverá prestar os serviços em local designado pela 

Gerência de Manutenção das Administrações Regionais Municipais, dentro do 
perímetro urbano do município de Belo Horizonte, sem que com isso haja 
qualquer custo adicional. 
 

4.1.2 A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço inicial. 

 
4.1.3 Cada serviço deverá ser efetuado mediante Ordem de Serviço específica, 

formalizada pela Gerência de Manutenção das Administrações Regionais 
Municipais. 
 

4.1.4 As Administrações Regionais Municipais responsáveis pelo controle dos 
serviços em sua área de atuação poderão, a seu critério, solicitar à 
CONTRATADA a execução de serviços em horário noturno, finais de semana 
ou feriados, se assim convier ao melhor andamento dos trabalhos ou ao 
atendimento às demandas. 

 
4.1.5 A CONTRATADA deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos 

serviços a serem realizados. 
 
4.1.6 Fica resguardado às Administrações Regionais o direito de exigir a 

substituição de qualquer elemento da equipe, desde que este não 
corresponda sob o ponto de vista disciplinar e/ou profissional, no andamento 
dos serviços. 

 
4.1.7 A CONTRATADA deverá fornecer os EPI’s necessários, tais como: óculos, 

boné, protetor facial, luvas, botinas, cinto de segurança, protetores 
auriculares, máscaras, filtro solar e outros de uso eventual para o perfeito 
desempenho da função, conforme determina o Ministério do Trabalho. 

 
4.1.8 A CONTRATADA deverá fornecer a todos os operários 02 (dois) uniformes, 

jaleco e calça, conforme modelo a ser fornecido pela SUDECAP, com 
substituição a cada 4 (quatro) meses. Os valores referentes ao fornecimento 
dos uniformes deverão estar incluídos no custo composto e ofertado pela 
CONTRATADA.    

 
4.1.9 A CONTRATADA fornecerá todos os materiais e ferramentas necessários à 

prestação dos serviços, sempre vistoriados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
4.1.10 O fornecimento do material pela CONTRATADA, previsto na planilha, se dará 

mediante solicitação por escrito das Administrações Regionais e deverá ser 
atendido num prazo máximo de 02 (um) dias úteis. 

 
4.1.11 O fornecimento da mão de obra pela CONTRATADA se dará, mediante 

solicitação por escrito das Administrações Regionais e deverá ser atendido 
num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 
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4.1.12 A contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços 

considerando sempre os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, 
seguindo a Lei 6.514/77 e as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 
3.214/78 do Ministério do Trabalho. 

 
4.1.13 Todo e qualquer acidente ocorrido no desenvolver dos serviços deverá ser 

comunicado à FISCALIZAÇÃO. 
 
4.1.14 Os danos causados a terceiros, por ações da CONTRATADA, mesmo 

involuntários e acidentais serão de inteira responsabilidade da mesma. 
 
4.1.15 Os danos causados as redes de água, esgoto, drenagem pluvial, telefonia e 

energia elétrica, subterrâneas e/ou aéreas, por ações da CONTRATADA, 
mesmo involuntários e acidentais serão reparados pelos órgãos competentes 
e os custos de materiais e mão de obra serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 
4.1.16 Todos os lixos provenientes dos trabalhos executados serão transportados 

pela CONTRATADA para o aterro sanitário da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Rodovia BR 040, ou local previamente indicado pela 
FISCALIZAÇÃO (respeitando a distância do Aterro Sanitário), sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA as autorizações legais que se fizerem 
necessárias. 

 
4.1.16.1 A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO a 

comprovação de entrega do lixo proveniente do(s) serviço(s) 
executado(s), no aterro sanitário da PBH, para a liberação do 
pagamento do serviço correspondente. 

 
4.1.17 O lixo recolhido tais como capim, gravetos e folhas deverão ser 

acondicionados em sacos não podendo permanecer por mais de 2 (dois) dias 
nos gramados, jardins e passeios e quando determinados pela 
FISCALIZAÇÃO poderão ser levados para compostagem dentro das 
Administrações Regionais, nas áreas determinadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 
4.1.18 Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de transporte e de 

bota fora referentes a todos os serviços de limpeza executados. 
 

4.2 ESPECIFICAÇÕES REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS  
 
4.2.1 A CONTRATADA deverá garantir no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

após a Ordem de Serviço inicial, o fornecimento das equipes móvel e/ou 
fixa solicitadas e também dos veículos (caminhões carroceria e pipa), bem 
como todo os equipamentos/materiais necessários à manutenção e 
conservação das praças, jardins e canteiros centrais. 
 
4.2.1.1 Cada equipe móvel (por lote) deverá ser composta por: 

 

EQUIPE MÓVEL 

I - PESSOAL Nº PROF. 

Encarregado 01 

Jardineiro 01 

Ajudante de jardineiro 04 



                                                 

                                              Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

PE SMOBI 010 – 2017 

Página 26 de 193 

Pedreiro 01 

Bombeiro hidráulico 

 

II - VEÍCULO QUANT. 

Caminhão carroceria (acompanhado do respectivo 
motorista) 

01 un 

 

III - EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAL QUANT. 

Tesouras para corte de grama 12 polegadas 4 un 

Tesouras para podas de galhos (podão); corneta ou similar 6 un 

Gadanho 2 un 

Enxada 6 un 

Espátula 6 un 

Rastelo (vassoura de aço) 4 un 

Ancinho 3 un 

Colher de jardim 6 un 

Lima murça (para afiar ferramentas) 3 un 

Foice grande 3 un 

Chibanca 6 un 

Mangueira com engate de 50 em 50 cm – 3/4” 100 m 

Carretel para enrolar mangueira 1 un 

Carrinho de mão 4 un 

Adaptador de mangueira p/ torneira – 1/2” 2 un 

Cavadeira articulada 4 un 

Podador de galho c/ extensor 2 un 

Martelo 1 un 

Jogo de chaves de fenda 1 un 

Alicate 2 un 

Pá 4 un 

Pá reta (pá de jardineiro) 2 un 

Pedra para amolar ferramenta 3 un 

Enxadão 4 un 

Machado grande 1 un 

Sacho (enxadinhas) 6 un 

Pulverizador costal 20 litros Jacto (ou similar) 1 un 

Pulverizador costal 5,0 litros Bruden (ou similar) 1 un 

Adubadeira manual bico de 7,4 cm 1 un 

Aspersor longo de 0,50 m 2 un 

Aspersor curto 2 un 

Roçadeira Husqwarna modelo 143R-II (ou similar) 2 un 

Trimmer (adaptador de nylon) 2 un 

Lâmina de 08 (oito) pontas 2 un 

Cortador de grama gasolina Trapp c/ Recolhedor 1 un 

Colher de pedreiro 6 un 

Desempenadeira de plástico 6 un 

Martelo de borracha 3 un 

Nível 3 un 

Talhadeira 10 un 
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Ponteira 10 un 

Marreta de 1/2 kG 10 un 

Escada de alumínio com extensão (3,0 metros) 1 un 

Cinto de segurança 6 un 

Corda – Ø 3/4” 100 m 

       

      Quadro 02 –  Composição das equipes móveis com respectivos veículos,  
                                                 equipamentos e ferramentas (por Regional) 

 
4.2.1.2 Equipamentos e ferramentas por equipe fixa (por lote): 

FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS 

DESCRIÇÃO 

QUANTIDADES (UNID.) / REGIONAL 

B
A

R
R

E
IR

O
 

C
E

N
T

R
O

-

S
U

L
 

O
E

S
T

E
 

L
E

S
T

E
 

N
O

R
D

E
S

T
E

 

N
O

R
O

E
S

T
E

 

N
O

R
T

E
 

P
A

M
P

U
L
H

A
 

V
E

N
D

A
 

N
O

V
A

 

Roçadeira Husqvarna 
modelo 143R-II 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Trimmer (adaptador  de 
nylon) 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 

Rastelos (vassoura de 
aço) 

6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Lima murça (para afiar 
ferramentas) 

6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Foice grande 6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Chibanca 6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Mangueira com engate 
de 50 em 50 cm - 3/4'' 

6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Carrinho de mão 6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Cavadeira articulada 6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Podador de galho com 
extensor 

6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Martelo 6 11 5 6 7 5 4 8 6 

Jogo de chaves de fenda 6 11 5 6 7 5 4 8 6 

Alicate 6 11 5 6 7 5 4 8 6 

Pá 6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Pá reta (pá de jardineiro) 6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Ancinho 6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Pedra para amolar 
ferramenta 

6 11 5 6 7 5 4 8 6 

Enxadão 6 11 6 6 7 5 4 8 6 

Tesoura para corte de 
grama 12'' 

12 25 5 12 8 6 4 8 9 

Tesoura para corte de 
galho (podão ) 

12 25 6 12 8 6 4 8 9 

Enxada 12 25 6 12 8 6 4 8 9 

Espátula 12 25 6 12 8 6 4 8 9 

Sacho (enxadinhas) 12 25 6 12 8 6 4 8 9 

Aspirador de folhas 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Vela para moto-roçadeira 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Fio de nylon rolo 200mts 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Lâmina chata para  12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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Quadro 3 –  Equipamentos e ferramentas (por Regional) 

 
4.2.1. O plantio de árvores em logradouros públicos deverá obedecer a 

Deliberação Normativa n.º 69 do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

4.2.2. Para as ferramentas de uso pessoal e/ou particulares dos empregados 
prevalece a CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DEPRECIAÇÃO DE 
FERRAMENTAS da Convenção Coletiva de Trabalho 2000/2001 do 
SINDUSCON – MG. 
 

4.3. ESPECIFICAÇÕES REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PODAS, 
SUPRESSÕES E SECÇÕES DE RAÍZES 

 
4.3.1. Os serviços de poda deverão obedecer a Deliberação Normativa nº 10 do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente; 
 

4.3.2. Para efeito de medição e pagamento dos serviços será considerado o tipo de 
poda indicado no laudo de vistoria técnica para poda ou supressão da 
PBH, de acordo com o grau de dificuldade envolvido na execução dos 
serviços, segundo a seguinte tipologia:  

 

TIPO DE PODA INTENSIDADE DA PODA PORTE DA ÁRVORE 

1 MUITO LEVE INDEPENDENTE 

2 LEVE PEQUENO 

2 NORMAL PEQUENO 

2 GERAL PEQUENO 

2 LEVE MÉDIO 

3 NORMAL MÉDIO 

3 GERAL MÉDIO 

3 LEVE GRANDE 

4 NORMAL GRANDE 

4 GERAL GRANDE 

 

                   Quadro 04 –  Classificação dos tipos de poda  
 

4.3.3. Os critérios utilizados para definir o grau de dificuldade na execução das 
podas consideram a intensidade da poda e o porte da árvore e a 
consequente distribuição nos tipos 1, 2, 3 e 4, foram considerados os 
critérios abaixo:  

 
Obs.: Avaliou-se comparativamente o volume de detritos resultante da poda 
(galhos e folhas) a ser transportado, o equipamento a ser utilizado, o 
pessoal e o tempo necessários para a execução dos serviços, nas diferentes 
situações em campo (diferentes formatos das copas das árvores, diferentes 

moto-roçadeira 

Pulverizador costal à 
gasolina 

- 1 - - - - - - - 
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equipamentos urbanos instalados no entorno e diferentes fluxos de tráfego 
nas vias).  
 
4.3.3.1. Quanto ao porte   da   árvore, será considerada, segundo a 

Deliberação Normativa n.º 09 do COMAM, de 08 de julho de 1992:  
a) árvore de pequeno porte: 4,0 a 6,0 m de altura; 
b) árvore de médio porte: acima de 6,0 m até 10,0 m de altura; 
c) árvore de grande porte: acima de 10,0 m de altura. 

 
4.3.3.2. Quanto a intensidade da poda, será considerada segundo a 

Deliberação Normativa n.º 10 do COMAM, de 17 de Setembro de 
1992: 
 
a) Poda leve: eliminação de brotos, ramos baixos ou interferentes 

em: residências, placas luminosas, placas de sinalização de 
trânsito, semáforos, luminárias, frações, etc. 

b) Poda normal: redução do volume de copa em até 40% 
(quarenta por cento), eliminando os galhos interferentes em 
equipamentos urbanos e edificações; 

c) Poda geral: redução acima de 40% (quarenta por cento) até 
70% (setenta por cento) do volume da copa, eliminando 
galhadas em conflito com equipamentos urbanos e edificações, 
reduzindo o porte da árvore e garantindo a segurança dos 
moradores. 

 
4.3.3.3. Quanto às categorias não discriminadas em lei, a saber:   

 
a) Poda muito leve: condução de mudas, árvores ainda jovens e 

arvoretas, desbrota em árvores adultas e eliminação de galhos 
de pequena dimensão ou de fácil acesso e trabalhabilidade. 

 
4.3.4. A partir desta avaliação, ponderou-se a definição de quatro tipos de poda, 

com seus respectivos valores e características, inscritos nas planilhas que 
integram o Apêndice I, a saber: 

 
a) Poda - tipo 1: a de mais fácil execução; 
b) Poda - tipo 2:  a com grau moderado de dificuldade na execução; 
c) Poda - tipo 3: intermediária entre a de grau moderado e a de mais 

difícil execução; 
d) Poda - tipo 4: a de mais difícil execução; 
e) Supressão/poda especial: eliminação de espécimes de porte muito 

avantajado, localizado em local de difícil acesso de equipamentos e 
veículos de apoio, ou realizada sob risco evidente e incontornável de 
danos às edificações e equipamentos; 

f) Destoca: retirada do sistema radicular remanescente após a supressão 
da árvore, com posterior preenchimento do espaço gerado, com terra 
compactada e recomposição do piso, medido em duas tipologias: 
f.1) Tipo 1 – para exemplares eliminados com até 50 cm de diâmetro na 
base do tronco; 

     f.2) Tipo 2 – para exemplares eliminados, com diâmetro na base do 
tronco maior que 50 cm.        

              
4.3.5. Não será permitido a utilização de ferramentas de corte a golpes, como foice 

ou facão, para a execução das podas; 
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4.3.6. Somente será permitida a execução de serviços em redes de alta tensão ou 
junto a eles após o seu desligamento e aterramento, feitos antecipadamente 
pelo órgão competente (CEMIG). 

 
4.4. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

  
Para que a conclusão do objeto da licitação atenda aos cronogramas físicos básicos dos 
serviços,  são essenciais os equipamentos mínimos discriminados abaixo e quantificados 
por lote nas planilhas também anexadas a este Termo de Referência – Apêndice I, que 
poderão ser objeto de vistoria nos cinco dias anteriores à assinatura do contrato, de modo a 
averiguar sua adequação às características indicadas, sob pena da perda do direito de 
contratar. 

 

DESCRIÇÃO  

Caminhão tanque, com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação, na cor verde 

Caminhão carroceria equipado com cabine de alumínio com capacidade para 6 (seis) 

pessoas, com no máximo 2 (dois) anos de fabricação, de acordo com as normas de 

segurança pertinente, na cor verde 

Caminhão Munck equipado com cabine de alumínio com capacidade para 6 (seis) 

pessoas, com no máximo 2 (dois) anos de fabricação, de acordo com as normas de 

segurança pertinente 

Caminhão Munk equipado com cesta, braços articulados, hidráulicos, cabine de alumínio 

com capacidade para 6 (seis) pessoas, com no máximo 2 (dois) anos de fabricação, de 

acordo com as normas de segurança pertinente 

Moto serra 

Destocadora Mecânica 

 

Quadro 05: Descrição dos veículos e equipamentos necessários 
 

4.4.1. Os itens mobilização e desmobilização deverão estar embutidos no preço 
unitário. 
 

4.4.2. Os equipamentos e veículos serão solicitados pela FISCALIZAÇÃO das 
Administrações Regionais Municipais à contratada e deverão ser 
disponibilizados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da Ordem 
de Serviço inicial; 
 

4.4.3. Será de responsabilidade da contratada toda manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos/equipamentos e custos de pessoal e operadores com 
o pagamento de seus salários e demais encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, abastecimento, e os demais custos referentes a prestação 
dos serviços. Os custos decorrentes destes serviços deverão estar incluídos 
nos preços ofertados pela contratada;  

     
4.4.4. Por força de manutenção ou outro motivo qualquer de impedimento da 

prestação de serviço por parte dos veículos, a CONTRATADA deverá no 
prazo máximo de 1 (um) dia útil proceder à substituição do mesmo, para 
evitar a descontinuidade do trabalho; 
 

4.4.5. Caso o desempenho dos equipamentos não atenda adequadamente o 
desenvolvimento dos serviços, deverão ser substituídos por outros sem 
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qualquer ônus para o Município no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas a partir da solicitação da Fiscalização. 

 
4.4.6. Antes do efetivo início dos trabalhos, a FISCALIZAÇÃO levará ao 

conhecimento da CONTRATADA o seu plano de ação para a execução dos 
serviços, bem como a relação dos veículos e equipamentos que serão 
utilizados. A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados 
deverá ser previamente comunicada e devidamente anotada na planilha dos 
serviços, com o ciente do fiscal do contrato; 

 
4.4.7. Será de responsabilidade da contratada o deslocamento dos equipamentos, 

até a local onde efetivamente ocorrerá a execução dos serviços; 
 
4.4.8. Os operadores dos veículos/equipamentos deverão estar devidamente 

uniformizados, munidos dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs 
necessários para o perfeito desempenho da função, conforme determina o 
Ministério do Trabalho e habilitados conforme regulamentação do Código 
Nacional de Trânsito, (Carteira Nacional de Habilitação, categorias C,D ou E 
– Artigo 144 do Código Nacional de Trânsito). A contratada entregará a 
Fiscalização cópia dos documentos de habilitação dos operadores para 
conferência. 

 
4.4.9. A guarda dos equipamentos, inclusive pernoites, feriados e finais de 

semana, será de total responsabilidade da contratada; 
 
4.4.10. As Administrações Regionais Municipais serão responsáveis pelas 

apropriações e controle dos equipamentos locados, juntamente com a 
CONTRATADA. 

 
4.4.11. Deverão ser afixados nos equipamentos em local de fácil visibilidade, 

adesivos permanentes ou removíveis com o logotipo da PBH de modo a 
permitir sua identificação nas frentes de serviço. O modelo (lay out) dos 
adesivos será definida posteriormente pela SUDECAP. 

 
4.4.12. Uma cópia da planilha resumida das “partes diárias” das horas produtivas e 

improdutivas dos equipamentos deverão ser enviadas mensalmente à 
FISCALIZAÇÃO para maior controle da produção dos 
equipamentos/veículos. 

 
4.5. EQUIPE TÉCNICA 

 
4.5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipes para a execução dos 

serviços. Esses profissionais deverão atender aos requisitos mínimos 
descritos a seguir: 
 

a) Engenheiro agrônomo/florestal: 
 Responsável que coordenará os serviços pela CONTRATADA; 
 Deverá obrigatoriamente manter presença mínima de 06 (seis) horas 

diárias de trabalho;  
b) Técnico de Segurança do Trabalho: 
 Deverá obrigatoriamente manter presença mínima de 04 (quatro) 

horas diárias de trabalho;  
Obs.: Para serviços com efetivo médio igual ou superior a 50 
(cinquenta) funcionários deverá ser atendida a NR-04 da Portaria 
3214/78 do Ministério do Trabalho. 



                                                 

                                              Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

PE SMOBI 010 – 2017 

Página 32 de 193 

c) Encarregado: 
 Experiência profissional mínima comprovada de 01 (um) ano; 
 Escolaridade mínima correspondente ao 9º ano do ensino 
fundamental. 

d) Bombeiro: 
 Experiência profissional mínima comprovada de 01 (um) ano; 
 Escolaridade mínima correspondente ao 9º ano do ensino 
fundamental. 

e) Jardineiro: 
 Experiência profissional mínima comprovada de 01 (um) ano; 
 Escolaridade mínima correspondente ao 5º ano do ensino 
fundamental. 

f) Pedreiro: 
 Experiência profissional mínima comprovada de 01 (um) ano; 
 Escolaridade mínima correspondente ao 9º ano do ensino 
fundamental. 

g) Ajudante de jardineiro. 
h) Servente. 
i) Operador de motosserra. 

 
4.5.2. Caracterização de Insalubridade 

 
O adicional de insalubridade deverá ser pago a partir de uma avaliação 
quantitativa dos agentes insalubres desde o resultado desta avaliação esteja 
acima do limite de tolerância de acordo com a portaria 3214/78 do Ministério 
do Trabalho e Emprego e da lei 6514 de 22/12/77 NR 15 anexo 1,2,3,5,8, 11 
e 12 e da norma internacional ACGIH (American Conference of 
Governamental Industrial Hygienists). 
 
Avaliação qualitativo para NR-15 anexo 7,8,9,10,13 e 14 da portaria acima 
referida, as avaliações serão realizadas por perito no local de trabalho com 
detalhamento do posto de trabalho e a função do trabalhador a suas 
atividades por ele desenvolvidas. 
 
O adicional de insalubridade será de 10%, 20% e 40% do salário mínimo da 
região segundo se classifiquem os graus mínimo, médio e máximo. 

 
4.5.3. Caracterização de periculosidade 
 

A legislação brasileira confere o direito do adicional de periculosidade nas 
seguintes situações:  
 Contato com explosivos e inflamáveis – art. 193 da CLT regulamentada 

pela NR –16, portaria 3214/78.  
 Energia elétrica de acordo com a lei 7369/85, regulamentado pelo decreto 

n.º 93.412/86. 
 
4.5.3.1. O adicional de periculosidade será de 30% incidente sobre o 

salário base sem acréscimo resultante de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa. 

5. FISCALIZAÇÃO 
 

5.1 Todos os serviços serão fiscalizados pelas Administrações Regionais Municipais, 
com poderes para verificar se os serviços estão sendo cumpridos, analisar e decidir 
sobre proposições da contratada que visem melhorar a execução dos serviços, 
fazer advertência quanto a qualquer falha da contratada, recomendar aplicação de 
multas ou outras penalidades. 
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5.2 A existência da FISCALIZAÇÃO não exime a responsabilidade da CONTRATADA, 

podendo inclusive questionar detalhes dos serviços em execução ou executados, 
materiais e equipamentos em utilização ou já utilizados, qualidade e especificações 
discriminados neste termo, sujeitando-os à análise e aprovação. 
 

5.3 Na data da emissão da primeira Ordem de Serviço, a FISCALIZAÇÃO promoverá 
uma reunião para acertar os procedimentos de acompanhamento dos serviços. 

 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 

6.1 O critério de avaliação das propostas e aceitabilidade de preços será o de MENOR 
PREÇO AFERIDO POR LOTE, observadas as exigências deste Termo de 
Referência.  

 
6.2 A licitante deverá apresentar os preços unitário e total, orçados em moeda corrente 

nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias a plena 
execução dos serviços, incluindo também, a mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, materiais necessários, despesas tais como impostos, taxas, seguros, 
garantias, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, mobilização e 
desmobilização, lucro, manual do usuário, EPIs, e quaisquer outras despesas 
pertinentes e necessárias. 

 
6.3 Para uniformização das propostas, os quantitativos constantes da planilha 

orçamentária são apenas norteadores do objeto da licitação. 
 

6.4 A FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços não aceitará da contratada 
reclamações quanto a planilha estar inviabilizando o cumprimento da execução dos 
mesmos, no prazo, preço e qualidades contratadas. 

 
7. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

7.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica registrado(s) na entidade competente, 
fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 
licitante executa ou executou serviços pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto do pregão. 

 
7.1.1 O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) 

Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter 
carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida identificação do 
responsável pela assinatura do atestado. 

 
7.1.2 O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em 

nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante;  
 

7.1.3 Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo 
próprio licitante. 

 
8. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 

8.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação 
financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 
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8.1.1 As empresas com menos de um ano de existência, desde que não 
enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de 
Abertura devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante ou no órgão de registro equivalente. 
 

8.1.2 Serão considerados, na forma da lei, o balanço patrimonial (inclusive o 
Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil do Resultado do Último 
Exercício Social assim apresentados: 

  
a) Publicados em Diário Oficial; ou  
b) Publicados em Jornal; ou  
c) Por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio do licitante ou no órgão de registro equivalente, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou  

d) Na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução 
Normativa da RFB nº 787, de 19/11/2007, acompanhada da autenticação 
pela Junta Comercial, conforme disposto no artigo 14, inciso II, da 
Instrução Normativa nº 107/2008 do DNRC.  

 
8.1.3 O balanço patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e demonstrações 

contábeis do resultado do último exercício social deverão estar assinadas 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
8.2 Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o licitante que 
apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui 
mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

LC =   Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

 

8.2.1 O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos 
índices referidos no subitem acima deverá comprovar patrimônio líquido 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta. 

 
8.2.2 Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial 

dos cálculos dos índices não seja apresentado. 
 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
O prazo de vigência deste contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da “Primeira 
Ordem de Serviço” que autorizar o início das atividades, podendo ser prorrogado caso 
haja interesse entre as partes, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93. 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10.1 Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos 
termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade; 
 

10.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos 
serviços, como fornecimento do equipamento, mão de obra, operador, rodagem, 
manutenção, pagamentos de seguros, tributos, impostos, encargos, taxas e 
demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária; 

 
10.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou diminuições 

efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;  
 

10.4 Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade 
e pontualidade, garantia e qualidade, obedecendo rigorosamente as ordens de 
serviços e horários estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO;  

 
10.5 Responsabilizar-se pelos itens de mobilização e desmobilização, assim como pelo 

o fornecimento de equipamentos, combustíveis, lubrificantes, ferramentas, 
materiais diversos, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e custos de 
pessoal e operadores com o pagamento de seus salários e demais encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários e os demais custos referentes a prestação 
dos serviços; 

 
10.6 Apresentar veículos, equipamentos e ferramentas sempre limpos e em perfeito 

estado de funcionamento e conservação;  
 

10.7 Substituir ferramentas desgastadas pelo uso ou que não tenham condições de 
uso; 

 
10.8 Responsabilizar-se pelo operador, devidamente habilitado e experiente na 

condução dos equipamentos e realização de serviços;  
 

10.9 Disponibilizar equipes devidamente uniformizadas, munidas dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPIs necessários para o perfeito desempenho da função, 
conforme determina o Ministério do Trabalho; 

 
10.10 Disponibilizar motoristas habilitados conforme regulamentação do Código 

Nacional de Trânsito, (Carteira Nacional de Habilitação, categorias C,D ou E – 
Artigo 144 do Código Nacional de Trânsito);  

 
10.11 Entregar à FISCALIZAÇÃO cópia dos documentos de habilitação dos 

responsáveis pela condução dos veículos para conferência; 
 

10.12 Disponibilizar veículos licenciados e regulamentados conforme determina o 
Código Nacional de Trânsito; 

 
10.13 Responsabilizar-se integralmente pela guarda dos equipamentos e veículos, 

inclusive pernoites, feriados e finais de semana; 
 

10.14 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na prestação dos serviços;  

 
10.15 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;  
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10.16 Fornecer à FISCALIZAÇÃO cópia dos registros dos equipamentos para 
conferências; 

 
10.17 Comunicar à FISCALIZAÇÃO toda substituição de equipamentos/veículos e/ou 

respectivos operadores, bem como todo e qualquer acidente ocorrido com os 
mesmos.  

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

11.1 Solicitar, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados; 
 

11.2 Prestar à contratada, com clareza, as informações necessárias ao bom 
desempenho do serviço. 

 
11.3 Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela contratada; 

 
11.4 Notificar a contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 
 

11.5 Fiscalizar a manutenção pela CONTRATADA, das condições de habilitação e 
qualificações exigidas, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao 
disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 
12. REGIME DE EXECUÇÃO  
 

Empreitada por Preço Unitário. 
 
13. MEDIÇÕES   
 

13.1 Os serviços/materiais serão medidos mensalmente, conforme executados na 
obra e de acordo com os preços unitários ofertados na proposta comercial da 
contratada. Serviços/materiais não aceitos pela FISCALIZAÇÃO não serão 
objeto de medição. Em nenhuma hipótese poderá haver medição de serviços 
sem a devida cobertura contratual. 
 

13.2 As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do 
dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso, pela FISCALIZAÇÃO, com 
a participação da CONTRATADA e será formalizada e datada no último dia de 
cada mês, através da Diretoria de Manutenção da SUDECAP. 

 
13.3 Os serviços prestados pela CONTRATADA serão pagos da seguinte forma: 

 
13.3.1 Para pessoal: em função do número de horas efetivamente trabalhadas 

e apropriadas em formulário próprio das Administrações Regionais 
rubricada pela FISCALIZAÇÃO e pelo responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da empresa CONTRATADA. 

 
13.3.2 Para caminhão-tanque: em função do número de horas produtivas 

apropriadas da seguinte forma: 
 

a) HORA PRODUTIVA: Pelo número de horas efetivamente trabalhadas, 
determinadas pelos horímetros de cada equipamento, compiladas e 
apontadas diariamente através do Boletim “Parte Diária” rubricada 
pela FISCALIZAÇÃO e pelo responsável pelo acompanhamento dos 
serviços da empresa CONTRATADA. 
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b) HORA IMPRODUTIVA: Pela diferença entre a jornada de trabalho 
definida pelas Gerências de Manutenção das ADMINISTRAÇÕES 
REGIONAIS MUNICIPAIS e o número de horas produtivas. 

 

HI = JT – 

HP 

 

           Onde: 

 

  HI = Hora Improdutiva 

 JT = Jornada diária de trabalho 

 HP = Hora Produtiva 

     

OBS.:  
b.1) No caso de serviços extraordinários (noturno, fins de semana e 

feriados) a jornada de trabalho será considerada como o tempo em 
que o equipamento escalado ficar à disposição dos serviços. 

 
b.2) Não será apropriado o tempo em que o equipamento estiver em 

manutenção, lubrificação e/ou abastecimento e o tempo que os 
operadores estarão cumprindo o horário de almoço, que é de 1 (uma) 
hora. 

 
b.3)  O horário de almoço do operador não será considerado hora 

improdutiva. 
 

13.3.3 Para veículos, caminhão-carroceria e caminhão MUNCK em função do 
número de dias à disposição e apropriado em formulário próprio das 
Administrações Regionais.  
 

13.3.4 Os serviços referentes às podas serão pagos da seguinte forma: 
 

a) Para podas, destocas e supressões: em função do tipo de poda e/ou 
destoca e/ou supressão indicadas no Laudo de Vistoria Técnica; 
 

b) Para podas/supressões especial: em função do número de horas 
efetivamente trabalhadas e apropriadas em formulário próprio das 
Administrações Regionais. 

 
13.3.5 Para o material, em função da quantidade utilizada e apropriada em 

formulário próprio das Administrações Regionais. 
 

13.3.6 O item relativo à Administração Local (AL) será medido 
proporcionalmente ao valor de cada medição de serviços efetivamente 
executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o 
custo de cada unidade conforme planilha de orçamento. 
 
a) O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será 

calculado da seguinte forma: 

 
AL mensal  = Medição mensal (exclusive AL) x 100  =  nº de 
unidades 
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     Valor global – AL 

 
b) Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou 

prorrogação de prazo, não haverá alteração no quantitativo 
correspondente às 100 unidades referentes à Administração Local; 
 

c) Quando ocorrer execução total do objeto contratual em prazo ou 
valor inferior aos definidos inicialmente ou restar resíduos, será 
devido o pagamento do valor total da verba remanescente na 
medição final. 

 
13.4 A liberação do processamento das medições estará condicionada a total 

conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde 
Ocupacional.  

 
13.5 A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à 

apresentação:  
 

a) Da documentação de segurança (ver item 15); 
b) Do certificado de matrícula no INSS. 

 
14. REAJUSTE 
 

Os preços unitários contratuais serão reajustados de acordo com a seguinte fórmula: 
 

R = Po x Ii - Io 
                 lo 

 
onde: 

  
R é o valor do reajustamento;  
Po é o preço inicial  a ser reajustado; 
Ii é o índice publicado pela revista "Conjuntura Econômica" da Fundação Getúlio 
Vargas, referente ao mês de execução do fornecimento; 
Io é o índice publicado pela mesma revista, referente ao mês de elaboração da 
“Planilha de Orçamento” (março/2017). 
 
O reajustamento será calculado pelos índices das Colunas 17 e 46, conforme 
relacionado abaixo: 

 

LOTE CÁLCULO DO REAJUSTAMENTO 

I R1 = 0,37 . COL17 + 0,63 . COL46 

II R2 = 0,48 . COL17 + 0,52 . COL46 

III R3 = 0,34 . COL17 + 0,66 . COL46 

IV R4 = 0,30 . COL17 + 0,70 . COL46 

V R5 = 0,37 . COL17 + 0,63 . COL46 

VI R6 = 0,37 . COL17 + 0,63 . COL46 

VII R7 = 0,34 . COL17 + 0,66 . COL46 

VIII R8 = 0,32 . COL17 + 0,68 . COL46 
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IX R9 = 0,21 . COL17 + 0,79 . COL46 

Onde: 
Coluna 17 – Mão de Obra 
Coluna 46 – Obras Complementares 

 
15. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

 
A CONTRATADA deverá apresentar à Seção de Segurança e Medicina do Trabalho da 
SUDECAP no prazo máximo de 20 dias contados da Ordem de Serviço a seguinte 
documentação: 
a) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção 

(PCMAT); 
b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 
c) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); 
d) Atestados de Saúde Ocupacional (ASO); 
e) Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) horas de acordo com Portaria 

NR-18 item 18.28.2, de todos os empregados da CONTRATADA na obra; 
f) Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual, devidamente 

preenchida, de todos os empregados da CONTRATADA; 
g) Comunicação Prévia dos serviços no Ministério do Trabalho e Emprego; 
h) Cópia de registro de todos os empregados da CONTRATADA. 

 
Havendo erros, omissões ou não conformidades nesta documentação, serão 
informados à CONTRATADA para correção. Após verificados, os documentos serão 
devolvidos. 
 
A CONTRATADA ficará sujeita à multa, conforme disposto no edital a partir do momento 
que não cumprir prazo de qualquer atividade contratual.  

 
16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

16.1 Advertência: 
 

16.1.1 Todas as advertências aplicadas serão escritas, com assinatura do 
responsável técnico do contrato e engenheiro supervisor, sendo que a 
reincidência no mesmo ato infracional, será passível de aplicação de 
multa, conforme item 16.2. 

 
16.2 Multas, nos seguintes percentuais: 
 

a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 
atraso, na disponibilização dos equipamentos, 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 indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o 
contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;  

 
c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 
assumidas. 
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d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente 
for descumprida, na hipótese de a contratada 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. 

 
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, que será calculada pelo 
efetivo prejuízo. 

 
16.3 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. 

 
16.4 As penalidades de advertência serão aplicadas pelo fiscal do contrato. 
 
16.5 As penalidades de multa serão aplicadas pela Diretoria Administrativo-Financeira 

da SUDECAP, mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da 
execução do contrato. 

 
16.5.1 Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor 

correspondente será executado observando-se os seguintes critérios: 
 

I. Se a multa aplicada superar o valor da fatura do mês subsequente ao 
inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, 
devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, 
fixados segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos 
créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente;  

 
II. Inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, 

descontar-se-á o valor da garantia; 
 

III. Impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste item, será 
o crédito correspondente inscrito em dívida ativa.  

 
16.5.2 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras 

sanções administrativas. 
 
16.5.3 Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem 16.5.2.serão 

concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais 
gravosa. 

 
16.6 A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo 

Superintendente da SUDECAP.  
 

16.7 Na aplicação das penalidades de advertência, multa, impedimento de licitar e 
contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

 
16.7.1 No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será 

concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso. 
 

16.8 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 objeto contratado. 
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16.9 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. 

 
16.10 Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática 

considerada abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço 
manifestamente majorado ou inexequível. 

 
16.11 O desempenho insatisfatório da empresa a ser contratada ensejará a anotação 

em sua ficha cadastral nos termos do artigo 34 do Decreto Municipal 
15.113/2013. 

 
16.12 O procedimento de aplicação das sanções administrativas obedecerá ao 

disposto nos arts. 25 a 36 do Decreto Municipal 15.113/2013. 
 
17. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

Após a conclusão dos serviços, as ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS MUNICIPAIS que 
compõem os Lotes I a IX emitirão o TERMO DE CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS.    

 
18. SUBCONTRATAÇÃO 
 

18.1 A CONTRATADA não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros 
em nenhuma hipótese. 
 

18.2 A subcontratação será admitida, no limite de 30%, quando houver razões de 
ordem que a justifique, mediante prévia anuência do Fiscal do Contrato e 
aprovação da SUDECAP. O limite de 30% foi estipulado em respeito à natureza 
intuitu personae do contrato.   

 
18.3 No caso de eventual subcontratação, esta deverá se dar preferencialmente com 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas 
equiparadas, salvo expressa justificativa do fiscal do contrato. 

 
19. APÊNDICE 
 

Especificação e quantitativo do objeto da licitação. 

 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI Nº 010/2017 
PROCESSO Nº 01.093.582/17-80 
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APÊNDICE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

 
APÊNDICE I.1 
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SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÕES DE RAÍZES E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

LOTE I - BARREIRO 

        

CÓDIGO DA 
TAREFA 

DESCRIÇÃO UNID QUANT. 

01.00.00 INSTALAÇÃO DA  OBRA     

01.11.00 SINALIZAÇAO     

01.11.01 PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE 
UNX
MÊS 

20,00 

01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UN 20,00 

01.20.00 VEÍCULO     

01.20.01 AUTOMOVEL  INCLUSIVE COMBUSTÍVEL MÊS 48,00 

02.00.00 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES     

02.10.00 DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO     

02.10.01 CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 200,00 

02.10.03 CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 100,00 

02.11.00 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO     

02.11.01 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 100,00 

02.11.03 CALÇADA PORTUGUESA M2 50,00 

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA   1,00 

03.25.00 
TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAÇAMBA 

    

03.25.01 CAÇAMBA VG 10,00 

17.00.00 PINTURA     

17.01.00 CAIAÇAO     

17.01.09 PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR M 8.000,00 

21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES     

21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO     

21.30.04 GRAMA BATATAIS - PASPALUM NOTATUM M2 2.000,00 

21.30.06 GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 2.000,00 

21.30.07 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 6.000,00 

21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO     

21.32.01 TERRA VEGETAL M3 120,00 

21.32.02 ADUBO ORGANICO M3 100,00 

21.32.03 ADUBO MINERAL 10-10-10 KG 800,00 
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21.32.04 ADUBO MINERAL 4-14-8 KG 800,00 

21.32.05 CALCAREO DOLOMITICO KG 800,00 

21.32.06 ADUBO MINERAL 20-05-20 KG 800,00 

21.32.25 
ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE 
CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M 

UNID 20,00 

21.32.26 TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M UNID 500,00 

21.32.27 VASSOURA DE NYLON UNID 300,00 

21.32.28 LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS UNID 60,00 

21.37.00 FORNECIMENTO DE MUDAS     

21.37.01 
ARVORE-QUARESMEIRA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM 
(DN69/2010) 

UNID 25,00 

21.37.02 ARVORE-IPE TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010) UNID 25,00 

21.37.03 
ARVORE-ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 
2,5CM (DN69/2010) 

UNID 25,00 

21.37.04 FORRAÇÃO-CLOROFITO UNID 1.500,00 

21.37.05 FORRAÇÃO-GRAMA PELO DE URSO UNID 500,00 

21.37.06 FORRAÇÃO-TRAPOERABA ROXA UNID 1.500,00 

21.37.07 FORRAÇÃO-LIRIOPIS ( BARBA DE SERPENTE) UNID 1.500,00 

21.37.08 FORRAÇÃO-PILEIA UNID 500,00 

21.37.09 ARBUSTO-AZALEIA UNID 500,00 

21.37.10 ARBUSTO-ACALIFA UNID 250,00 

21.37.11 ARBUSTO-CAMARÃO UNID 250,00 

21.37.12 ARBUSTO-ESTRELITZIA UNID 250,00 

21.37.13 ARBUSTO-MOREIA UNID 250,00 

21.37.14 ARBUSTO-CLUSIA UNID 250,00 

21.37.15 FORRAÇÃO-GRAMA AMENDOIM UNID 3.000,00 

21.37.16 FORRAÇÃO-ASA DE BARATA UNID 500,00 

21.37.17 FORRAÇÃO-SINGONIO UNID 500,00 

21.37.18 FORRAÇÃO-IXORIA MIRIM UNID 500,00 

21.37.19 FORRAÇAO - WEDELIA - WEDELIA PALUDOSA UNID 1.500,00 

21.37.20 ARBUSTO-JASMIM DO CABO UNID 250,00 

21.37.21 ARBUSTO-ALAMANDA UNID 250,00 

21.37.22 ARBUSTO-DRASCENA FOGO UNID 250,00 

21.37.23 ARBUSTO-AGÁVEA UNID 250,00 

21.37.24 ARBUSTO-CAMBARÁ UNID 250,00 
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21.37.26 ARBUSTO BELA EMILIA UNID 250,00 

21.37.27 
ARVORE PAU BRASIL TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM ( 
DN69/2010) 

UNID 25,00 

21.50.00 PODA     

21.50.02 PODA  TIPO 1 UNID 220,00 

21.50.03 PODA  TIPO 2 UNID 1.515,00 

21.50.04 PODA  TIPO 3 UNID 2.800,00 

21.50.05 PODA  TIPO 4 UNID 1.050,00 

21.51.00 SUPRESSÃO  DE ARVORES     

21.51.01 
TIPO 1. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE PEQUENO 
PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA 

UNID 60,00 

21.51.02 
TIPO 2. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE MÉDIO 
PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA 

UNID 400,00 

21.51.03 
TIPO 3. SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE 
PORTE,INCLUSIVE CORTE DA LENHA 

UNID 360,00 

21.52.00 SECÇÃO DE RAÍZES     

21.52.01 SECÇÃO DE RAÍZES UNID 6,00 

21.53.00 DESTOCA     

21.53.01 DESTOCA MANUAL TIPO 1. D< 50CM UNID 10,00 

21.53.02 DESTOCA MANUAL TIPO 2. D> 50CM UNID 10,00 

21.53.03 
DESTOCA MECÂNICA TIPO1 - INCLUSIVE EQUIPE E 
CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA 

UNID 300,00 

21.53.04 
DESTOCA MECÂNICA TIPO2 - INCLUSIVE EQUIPE E 
CAMINHÃO PARA DESLOCAMENTO DA DESTOCADORA 

UNID 150,00 

23.00.00 IRRIGAÇÃO     

23.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO     

23.01.01 ASPERSOR SPRAY 1804 UNID 50,00 

23.01.02 ASPERSOR SPRAY 1804 SAM UNID 50,00 

23.01.03 ADAPTADOR PARA BOCAL PA-8S UNID 50,00 

23.01.04 BOCAL DA SERIE VAN 8 UNID 25,00 

23.01.05 BOCAL DA SERIE VAN 10 UNID 25,00 

23.01.06 BOCAL DA SERIE VAN 12 UNID 25,00 

23.01.07 BOCAL DA SERIE VAN 15 UNID 25,00 

23.01.08 BOCAL 15 SST UNID 25,00 

23.01.09 BOCAL 15 EST UNID 25,00 

23.01.10 CONECTOR PLASTICO SBE 050 UNID 50,00 

23.01.11 CONECTOR PLASTICO SBE 075 UNID 50,00 
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23.01.12 SWING PIPI M 200,00 

23.01.13 TUBO DE PVC D=32MM - SOLDA - PN 60 M 240,00 

23.01.14 TUBO DE PVC D=25MM - SOLDA - PN 60 M 240,00 

23.01.15 TUBO DE PVC D= 20MM - SOLDA - PN 60 M 120,00 

23.01.16 T LISO DE PVC D= 32MM - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.17 T LISO DE PVC D=25MM - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.18 T LISO DE PVC D= 20MM - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.19 LUVA SD DE PVC D= 32MM - CLASSE 15 UNID 80,00 

23.01.20 LUVA SD DE PVC D= 25MM - CLASSE 15 UNID 80,00 

23.01.21 LUVA SD DE PVC D= 20MM - CLASSE 15 UNID 80,00 

23.01.22 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC DE 25X20MM - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.23 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC DE 32X25MM - CLASSE 16 UNID 50,00 

23.01.24 ADAPTADOR DE PVC DE 32MM X 1" - CLASSE 15 UNID 40,00 

23.01.25 ADAPTADOR DE PVC DE 25MM X 3/4" - CLASSE 15 UNID 40,00 

23.01.26 JOELHO DE PVC D=32MM - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.27 JOELHO DE PVC D=25MM - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.28 UNIÃO DE PVC D=32MM - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.29 UNIÃO DE PVC D=25 - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.30 T LR DE PVC DE 32MM X 3/4" - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.31 T LR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.32 T LR DE PVC DE 20MM X 1/2" 15 UNID 50,00 

23.01.33 LUVA DE PVC DE 20MM X 1/2" - CLASSE 15 UNID 50,00 

23.01.34 LUVA LR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15 UNID 40,00 

23.01.35 LUVA DE PVC DE CORRER 32MM UNID 50,00 

23.01.36 TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" UNID 50,00 

23.01.37 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" UNID 50,00 

23.01.38 REPARO PARA TORNEIRA (BUCHA) UNID 500,00 

23.01.39 ADESIVO PLASTICO(COLA) - 850 GRAMAS UNID 50,00 

23.01.40 SOLUÇÃO LIMPADORA - 1,0 LITRO UNID 20,00 

23.01.41 LAMINA DE SERRA UNID 50,00 

23.01.42 FOLHA DE LIXA UNID 100,00 

23.01.43 VEDA ROSCA 18 MM X 50M UNID 100,00 

24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS     

24.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS     
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24.01.02 CIMENTO PORTLAND COMUM SC DE 50KG SC 500,00 

24.01.03 CAL HIDRATADA SC DE 20KG SC 300,00 

24.01.06 BRITA COM FRETE(0,1,2,3) M3 100,00 

24.01.07 AREIA LAVADA COM FRETE M3 150,00 

24.01.08 BANCO DE CONCRETO UNID 40,00 

24.01.09 
CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS COM BANCOS DE 
CONCRETO 

UNID 40,00 

24.01.10 
TIJOLO CERAMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM 
C/FRETE 

UNID 500,00 

24.01.11 TINTA ACRILICA PARA PISO LATA 50,00 

24.01.12 LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - DIRECIONAL M2 100,00 

24.01.13 LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM - TATIL M2 50,00 

24.01.14 TINTA ACRILICA LATA 100,00 

24.01.15 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO GL 40,00 

24.01.16 AGUARRÁZ L 50,00 

24.01.17 
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 MM COMPLETO PARA 
PINTURA 

UNID 50,00 

24.01.18 
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 MM COMPLETO PARA 
PINTURA 

UNID 50,00 

24.01.19 ROLO DE ESPUMA 13MM 9 CM UNID 50,00 

24.01.20 ROLO DE ESPUMA 13MM 15 CM UNID 50,00 

24.01.21 TRINCHA 1" UNID 50,00 

24.01.22 TRINCHA 2" UNID 50,00 

24.01.23 CADEADO 50MM UNID 10,00 

24.01.24 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORÇADA M 500,00 

24.01.25 ABRAÇADEIRA 1/2" UNID 50,00 

24.01.26 
MOURÃO PARA CERCA DE EUCALIPTO IMUNIZADO, H=2,20M 
D= 12,0 A 14,0CM 

UNID 200,00 

24.01.27 ARAME GALVANIZADO BWG 10(3,4MM) 500 M 
ROL

O 
100,00 

24.01.28 
TELA ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2" PARA 
ALAMBRADO 

M2 2.000,00 

24.01.29 GASOLINA L 1.000,00 

24.01.30 OLEO 2 TEMPOS L 200,00 

24.01.31 SACO DE LIXO 100L UNID 5.000,00 

24.01.32 LUVA DE RASPA CANO CURTO PAR 100,00 

24.01.33 LUVA DE RASPA CANO LONGO PAR 50,00 

24.01.34 LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA PAR 50,00 

24.01.35 CORDA DE NYLON 14MM M 100,00 
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24.01.36 CORDA DE NYLON 18MM M 100,00 

24.01.41 CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO BOLEADO 10X10 M 500,00 

24.01.42 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M M 500,00 

24.01.43 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 3.000,00 

24.01.44 BANCO DE MADEIRA E FERRO COM ENCOSTO ANATOMICO UNID 10,00 

24.01.48 PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCÁREA M2 30,00 

24.01.49 PEDRA PORTUGUESA M2 50,00 

24.01.93 
CORRENTE PARA MOTOSERRA REF. STHILL OU SIMILAR 36 
DENTES 

UNID 50,00 

24.01.94 
CORRENTE PARA MOTOSERRA  REF.STHILL OU SIMILAR 38 
DENTES 

UNID 50,00 

24.01.95 CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STHILL OU SIMILAR UNID 50,00 

24.01.96 LIMITADOR DE JARDIM - DIVISOR DE SOLO COM BORDA M 500,00 

30.00.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     

30.01.00 CAMINHÃO     

30.01.01 
CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MOTORISTA, COM 
CABINE EM ALUMINIO EM 6 LUGARES + CONJUNTO DE 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ( EQUIPE MÓVEL) 

MÊS 24,00 

30.01.02 
CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 6000LTS(PIPA) COM 
MOTORISTA -HORA PRODUTIVA HORA NORMAL 

H 800,00 

30.01.04 
CAMINHÃO MUNCK C/MOTORISTA E CABINE ALUMINIO 
PARA 6 LUGARES - HORA NORMAL 

MÊS 6,00 

30.01.06 
EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO/PODA ESPECIAL 
INCLUSIVE CAMINHÃO COM CESTA E EQUIPAMENTOS 

H 475,00 

30.02.00 FERRAMENTAS     

30.02.01 FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA UNID 4,00 

31.00.00 MÃO DE OBRA - HORA NORMAL     

31.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)     

31.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 4.320,00 

31.01.02 JARDINEIRO H 4.320,00 

31.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO ( COM INSALUBRIDADE ) H 21.600,00 

31.01.04 BOMBEIRO H 4.320,00 

31.01.05 PEDREIRO H 4.320,00 

31.01.07 PINTOR H 4.320,00 

31.01.08 SERVENTE H 8.640,00 

31.01.09 OPERADOR DE MOTOSERRA ( COM INSALUBRIDADE ) H 4.320,00 

31.01.16 OPERADOR DE MOTOROÇADEIRA ( COM INSALUBRIDADE ) H 12.960,00 

32.00.00 MÃO DE OBRA - HORA EXTRA     
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32.01.00 MÃO DE OBRA(EQUIPE FIXA + EQUIPE MOVEL)     

32.01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO H 200,00 

32.01.02 JARDINEIRO H 240,00 

32.01.03 AJUDANTE DE JARDINEIRO ( COM INSALUBRIDADE ) H 288,00 

32.01.04 BOMBEIRO H 100,00 

32.01.05 PEDREIRO H 100,00 

32.01.08 SERVENTE H 200,00 

35.00.00 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO     

35.01.00 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO     

35.01.01 DE CONCRETO 15 MPA,E=6,0CM,JUNTA SECA 3M,MANUAL M2 500,00 

35.01.02 DE LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM M2 50,00 

35.01.03 CALÇADA PORTUGUESA M2 50,00 

36.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL     

36.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL     

36.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 100,00 

 
APÊNDICE I.2 

 

SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÕES DE RAÍZES E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

LOTE II - CENTRO-SUL 

  

CÓDIGO 
TAREFA 

DESCRIÇÃO 
CÓD. 
UNID. 

 QUANT. 

01.00.00 INSTALAÇÃO DA  OBRA     

01.11.00 SINALIZAÇÃO     

01.11.01 PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE UNXMÊS 60,00 

01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UN 60,00 

01.20.00 VEÍCULO     

01.20.01 AUTOMÓVEL  INCLUSIVE COMBUSTÍVEL MÊS 48,00 

02.00.00 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES     

02.10.00 DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO     

02.10.01 CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 300,00 

02.10.03 CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO M2 100,00 

02.11.00 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO     
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02.11.01 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 600,00 

02.11.03 CALÇADA PORTUGUESA M2 600,00 

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA     

03.25.00 
TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAÇAMBA 

    

03.25.01 CAÇAMBA VG 24,00 

17.00.00 PINTURA     

17.01.00 CAIAÇÃO     

17.01.09 PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMÃO, INCL.FIXADOR M 
30.000,0

0 

21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES     

21.03.00 MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP     

21.03.16 
CORDÃO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM 
BASE 

M 700,00 

21.30.00 GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO     

21.30.04 GRAMA BATATAIS - PASPALUM NOTATUM M2 300,00 

21.30.06 GRAMA SÃO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 2.000,00 

21.30.07 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 2.500,00 

21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO     

21.32.01 TERRA VEGETAL M3 120,00 

21.32.02 ADUBO ORGÂNICO M3 60,00 

21.32.03 ADUBO MINERAL 10-10-10 KG 200,00 

21.32.04 ADUBO MINERAL 4-14-8 KG 200,00 

21.32.05 CALCÁREO DOLOMÍTICO KG 100,00 

21.32.06 ADUBO MINERAL 20-05-20 KG 100,00 

21.32.25 
ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COM 100 M - FIO DE 
CORTE REDONDA 2,7MMX72,0M 

UNID 120,00 

21.32.26 TUTOR DE PINUS 5,5X 5,5 CM H=2,50M UNID 160,00 

21.32.27 VASSOURA DE NYLON UNID 120,00 

21.32.28 LÂMINA PARA ROÇADEIRA TRÊS PONTAS UNID 120,00 

21.37.00 FORNECIMENTO DE MUDAS     

21.37.01 
ÁRVORE-QUARESMEIRA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM 
(DN69/2010) 

UNID 10,00 

21.37.02 ÁRVORE-IPE TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN69/2010) UNID 10,00 

21.37.03 
ÁRVORE-ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 
2,5CM (DN69/2010) 

UNID 10,00 


