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FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2019 

TERMO DE COLABORAÇÃO MMA/FNMA nº 08/2016 – SICONV 839453/2016 
 
 
A FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS PARA A CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA, neste instrumento denominada simplesmente BIODIVERSITAS, fundação de 
direito  privado,  entidade  sem  fins  lucrativos,  declarada  de  Utilidade  Pública  estadual  e 
municipal, com sede na Avenida Celso Porfírio Machado, 1813, bairro Belvedere, Belo 
Horizonte/MG, CEP 30.320-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.579.707/0001-25, isenta de 
inscrição estadual, comunica aos interessados que está promovendo no prazo previsto a Cotação 
Prévia de Preços nº 001/2019 – modalidade/tipo: menor preço, no âmbito do Termo de 
Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016 - SICONV 839453/2016, proposta nº 046609/2015, celebrado 
com a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente – MMA e do Fundo Nacional do Meio 
Ambiente – FNMA em 21/12/2016, para execução do referido Termo de Colaboração. A presente 
Cotação Prévia de Preço é regida pelo Decreto Federal nº 8726 de 27.04.2016, Lei 13.019 de 
31/07/2014 e pelos itens abaixo e anexo e cujo objeto é fornecimento de insumos para armazenamento 
de mudas nativas, conforme materiais descritos no item 1 desta cotação.  
 
Datas e prazos da cotação prévia de preços:  
  

LANÇAMENTO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS: 31/01/2019  

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/02/2019 

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS – até as 17:00 06/02/2019 

DATA DA REALIZAÇÃO DA APURAÇÃO DA COTAÇÃO - às 
17:30 

06/02/2019 

DATA DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA COTAÇÃO: 07/02/2019 

 
 
1. INFORMAÇÕES SOBRE OS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS 
 
Os materiais a serem cotados seguem descritos na Tabela 1:  
 

Tabela 1: Detalhamento dos insumos para manutenção de mudas nativas. 
 
Descrição dos insumos  Unid.   Quant.  

Tela ondulada quadriculada artística (galvanizada), malha 50 mm, 
fio 10, largura 1,00 m 

m² (metros 
quadrados) 

115 (cento e quinze) 

 
 
2. FORMA DE PAGAMENTO E ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após entrega dos materiais e “ateste/aceite” de 
satisfatório atendimento especificado e emissão da nota fiscal de venda a ser conferida pela 
Biodiversitas, através de crédito em conta corrente em nome da razão social e CNPJ do fornecedor 
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vencedor desta Cotação Prévia de Preços, no Banco indicado, por OBTV (Ordem bancária de 
transferência voluntária) através do Portal de Convênios – SICONV.  

 

Os materiais serão entregues no Município de Rio Manso/MG, no endereço Condomínio Vida Nova, 
Comunidade de Souza, Rio Manso, CEP 35.525-000, aos cuidados de pessoa a ser informada pela 
Biodiversitas, em horário comercial, que fará a conferência dos materiais. O prazo para entrega é em 
até 10 (dez) dias após a formalização do pedido/ordem de compra junto ao fornecedor vencedor desta 
Cotação Prévia de Preços. 
 

O custo com o frete é de competência do fornecedor.  
 
 
3. JUSTIFICTIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente cotação visa cumprir as demandas do Projeto "Recuperação florestal das áreas de 
Preservação Permanente que contribuem para o Abastecimento da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte", objeto do Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016, conforme Convênio SICONV 
nº 839453/2016, celebrado com a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente – MMA e 
do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA em 21/12/2016.  
 
 
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

O prazo para entrega das propostas de preços é o constante no quadro da página 1 e poderá ser enviada 
por e-mail para: elder@biodiversitas.org.br e camila.mendes@biodiversitas.org.br ou pessoalmente 
para  o  endereço:  Avenida  Celso  Porfírio  Machado, 1.813, Bairro Belvedere, belo Horizonte/MG, 
CEP 30.320-400. A proposta deve conter no mínimo as descrições dos materiais, unidade, quantidade, 
marca (se aplicável), valor unitário e valor total de cada item, o valor total da proposta, em moeda 
nacional, conter também data, razão social do fornecedor, CNPJ, endereço completo, telefone devendo 
estar assinada/carimbada pelo responsável pela cotação. Os fornecedores podem utilizar o Anexo 1 
“Modelo de Proposta de Preços” para emitirem as cotações. 
 

Caso a proposta de preços seja enviada por e-mail informar no corpo do e-mail os dizeres “COTAÇÃO 
PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2019 - TERMO DE COLABORAÇÃO MMA/FNMA nº 08/2016 – 
SICONV 839453/2016”,  
- junto com a proposta de preços deve-se apresentar a prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – cartão CNPJ e contrato social.  

 

Caso a opção do envio da proposta de preços seja pessoalmente ou portador ou correio, a mesma deve 
estar em envelope lacrado e constando por fora os dizeres “COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 
001/2019 - TERMO DE COLABORAÇÃO MMA/FNMA nº 08/2016 – SICONV 839453/2016. 
 
 
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

As propostas de preços serão julgadas e classificadas de acordo com o menor preço global e não 
podendo exceder a R$ 3,798,45 (três mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco 
centavos) o preço global.  A vencedora será a que ofertar menor preço global. Serão desclassificadas 
as propostas de preços que apresentarem preços totais acima do citado neste parágrafo.  
 

No preço global estarão compreendidos e diluídos todos os custos diretos ou indiretos tais como frete, 
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impostos, taxas, contribuições, tributos, encargos sociais, tributários, previdenciários e trabalhistas e 
outros referentes aos fornecimentos dos materiais. 
 

Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por sorteio. O resultado do 
julgamento das propostas será divulgado no site da Fundação Biodiversitas www.biodiversitas.org.br.  
 
 

A validade da proposta é de no mínimo de 60 (sessenta) dias.  
 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos para custear as despesas descritas neste instrumento correrão à conta do convênio 
SICONV nº 839453/2016 – Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016 – Tipo da Despesa: 
“Bem” - Descrição da despesa: “Insumos e ferramentas para produção mudas” – código da natureza 
de despesa 3390.3099 - Meta 2, Etapa 4. 
 
O Foro para dirimir as questões decorrentes deste Processo Cotação Prévia de Preços é o do município 
de Belo Horizonte/MG. 
 
Os fornecedores interessados em participar da presente Cotação Prévia de Preços poderão acessar 
também o presente instrumento e seus anexos no site www.biodiversitas.org.br/aguacorrente. 
Informações podem ser obtidas através dos e-mails: elder@biodiversitas.org.br, ou pelo telefone 31-
3653-7795. 
 
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 
Helder Galvão Pereira                                              Camila Emiliane Mendes de Sá 
Coordenador Administrativo                                   Coordenadora Técnica                   



 

 

FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS PARA A CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA 
Projeto "Recuperação florestal das áreas de Preservação Permanente que contribuem para o Abastecimento da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte". 
FNMA Restauração Ecológica - Edital FNMA Nº 01/2015. Termo de Colaboração firmado entre MMA/FNMA a 
Fundação Biodiversitas. Processo nº 02000.000153/2016-58 

 

4 
 

ANEXO 1 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(USAR PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO OU COM LOGOMARCA)  
 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2019  
TERMO DE COLABORAÇÃO MMA/FNMA nº 08/2016 – SICONV 839453/2016 

 
Razão Social da Empresa:  
CNPJ nº:  
Inscrição Estadual:  
Endereço Completo:  
Telefone e e-mail:  
Representante da Empresa ou preposto (nome completo e cargo):   
RG e CPF:  
Bancos bancários (banco, agência e cc. de titularidade do CNPJ):  
  

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento de insumos para armazenamento de 
mudas nativas conforme especificações e quantidade constantes no quadro abaixo para atendimento 
às demandas do Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016 - SICONV 839453/2016, proposta 
nº 046609/2015: 
 

Descrição dos insumos  Unid.   Quant. 
Valor 

Unitário – R$ 
Valor 

Total – R$ 

Tela ondulada quadriculada artística (galvanizada), 
malha 50 mm, fio 10, largura 1,00 m 

m²  115 
   

Total material           

 
Valor para fornecimento dos materiais: R$ __________ (valor por extenso) 
 
Condições de fornecimento: em até 10 (dez) dias após a formalização do pedido/ordem de compra 
pela Biodiversitas. 
 

Condições de pagamento: por OBTV conforme disposto na Cotação Prévia de Preços 001/2019 e 
seus anexos e na conta corrente de titularidade da razão social do fornecedor. 
 

Declaramos, ainda, que no preço estão compreendidos e diluídos todos os custos diretos ou indiretos, 
impostos, taxas, contribuições, tributos, encargos sociais, tributários, previdenciários e trabalhistas, 
serviços, mão-de-obra, transporte e fretes, despesas de postagem, remunerações, e tudo o que for 
necessário ao perfeito e adequado fornecimento dos materiais objeto desta cotação prévia de preços.   
 

Validade da proposta: (60 dias)  
  
 
Local e data  
  
 
(Nome do representante legal ou preposto) 
(Assinatura do representante legal ou preposto) 
(Carimbo com razão social fornecedor se houver ou carimbo CNPJ) 


