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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 
TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE MMA/FNMA A FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS  

Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016 - SICONV 839453/2016 –  
Proposta nº 046609/2015 - PROCESSO Nº 02000.000153/2016-58 

 

A Fundação Biodiversitas para a Conservação da Diversidade Biológica, organização da sociedade civil sem 

fins lucrativos, inscrita no CNPF nº 25.579.707/0001-25, sediada no município de Belo Horizonte, está 

desenvolvendo o 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 MMA/FNMA nº 08/2016 - SICONV 839453/2016, proposta nº 

046609/2015, celebrado entre a Fundação Biodiversitas e a União, por intermédio do Ministério do Meio 

Ambiente – MMA e do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA em 21/12/2016 -  Processo nº 

02000.000153/2016-58. O Projeto tem como objetivo restaurar 410 hectares de vegetação natural em Áreas 

de Preservação Permanente (APPs) do entorno de nascentes e faixas marginais dos cursos d’água em parte 

da bacia do rio Manso, de forma integrada com o desenvolvimento sustentável local, contribuindo ainda para 

adequação de pequenas propriedades à luz da nova Lei Florestal brasileira. 

No âmbito do referido Termo de Colaboração, abre-se o presente processo de inexigibilidade de licitação 

para a contratação de consultoria para elaboração de estudo de recuperação vegetal em Áreas de 

Preservação Permanentes (APPs) úmidas.  

 

1. OBJETO 

 

Contratação de consultoria para a elaboração de estudo de recuperação da vegetação para 150 hectares de 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs) úmidas (nascentes e margens de cursos d’água) de pequenas 

propriedades (até 4 módulos fiscais) localizadas na bacia do rio Manso - municípios de Rio Manso, Itatiaiuçu 

e Brumadinho - previamente cadastradas pela Fundação Biodiversitas, de acordo com as especificações 

técnicas contidas no Termo de Referência (Anexo 1). 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 

A presente contratação visa cumprir a etapa 1 da meta 2 do Termo de Colaboração nº 08/2016 firmado entre 

MMA/FNMA e Fundação Biodiversitas em 21/12/2016 referente ao SICONV 839453/2016, proposta nº 

046609/2015, para execução do projeto “Recuperação florestal das áreas de Preservação Permanente que 

contribuem para o abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte". 
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3. FUNDAMENTO LEGAL 

O presente processo de contratação tem como fundamento o Art. 36 do Decreto nº 8726/2016, que trata 

das regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública federal 

e as organizações da sociedade civil, complementado pelos Arts. 25 e 13 da Lei 8666/1993. 

 

4. JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE 

Primeiramente, essa contratação segue a orientação presente no Art. 36 do Decreto nº 8726/2016, segundo 

o qual “as compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade civil com recursos 

transferidos pela administração pública federal adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado”.  

Ao mesmo tempo, a contratação pretendida por esta inexigibilidade foi objeto de dois processos de Cotação 

Prévia de Preços, nº 008/2017 e nº 001/2018, devidamente divulgados no SICONV e na página do Projeto no 

website da Fundação Biodiversitas. No primeiro processo, nenhuma das pessoas jurídicas convidadas para 

participar enviou propostas, levando à necessidade de repetir o procedimento. No segundo, cinco empresas 

foram convidadas e duas enviaram propostas, quando foi selecionada e contratada aquela que apresentou a 

melhor proposta em relação aos quesitos preço e técnica. No entanto, após assinar o contrato, a empresa 

desistiu do serviço, de modo que foi feito o distrato entre as instituições. Adicionalmente, o responsável legal 

pela empresa que ficou em segundo lugar não demonstrou interesse em realizar o serviço. 

Durante o ano de 2018, a Fundação Biodiversitas procurou por várias pessoas jurídicas que pudessem realizar 

o serviço dentro do orçamento do projeto, de acordo com a realidade das pequenas propriedades rurais e 

APPs úmidas da região do projeto.  É importante considerar que, ao iniciar a mobilização dos proprietários 

rurais, observou-se que o número de propriedades necessárias para alcançar a meta total de restauração do 

projeto seria superior ao previamente estimado, devido ao tamanho das Áreas de Preservação Permanentes 

(APPs) da região do projeto. Essa constatação levaria ao aumento dos custos para a realização do serviço, 

desencorajando muitas das potenciais empresas especializadas na atividade. Ainda, devido a dois pedidos de 

alteração do Plano de Trabalho do Projeto, o SICONV ficou paralisado por vários meses, impedindo a 

realização de novos processos de cotação. 

Assim, com base nos pontos acima expostos, após muitas tentativas, finalmente a equipe do projeto 

identificou uma empresa que atende os requisitos para conduzir os serviços.  Desse modo, considerando-se 

que: 1) essa contratação se dá em substituição a dois processos de cotação anteriores, sem que o serviço 

pudesse ser contratado e implementado; 2) houve dificuldade em identificar uma empresa que realizasse o 

serviço dentro do orçamento do projeto, devido ao aumento do número estimado de propriedades 

necessárias para alcançar a meta de restauração; e 3) existe urgência na continuidade dos serviços para não 

comprometer as metas do projeto; a Fundação Biodiversitas optou pela contratação direta de uma empresa, 

sem a necessidade de instaurar um novo processos de cotação prévia dos serviços. 

Para garantir a aplicação do Art. 36 do Decreto nº 8726/2016, complementado pelos Arts. 25 e 13 da Lei 

8666/1993, os seguintes critérios foram estabelecidos para contratação da pessoa jurídica para executar o 

serviço em questão:  
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 Praticar preço compatível com o mercado e com o orçamento destinado à atividade no projeto; 

 Possuir profissional(is) com formação em a Engenharia Florestal e/ou Engenharia Agrônoma, para 

exercer a função de responsável técnico pelas atividades do Projeto. 

 Experiência do profissional indicado como responsável pelas atividades em atividades de 

restauração florestal. 

 

5. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada deverá designar um profissional técnico que será responsável pelos seguintes serviços: 

I. Diagnóstico das APPs (estado de conservação) por meio do levantamento de dados de campo e de 
dados de fontes secundárias; 

II. Mapeamento cartográfico e delimitação das APPs úmidas nas propriedades; 
III. Elaboração da análise de restauração, constando métodos e técnicas mais adequados de restauração 

florestal das APPs úmidas identificadas nas propriedades rurais, além da indicação das espécies 
arbóreas adequadas a serem utilizadas para restauração das APPs, com base em lista prévia a ser 
fornecida pela CONTRATANTE. 

 

Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de 

Referência, anexo. 

 

6. EMPRESA A SER CONTRATADA 

Evolução Florestal LTDA, estabelecida na Rua Piauí, n° 1.627, Loja 01, bairro Funcionários, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30.150-323, inscrita no CNPJ 25.406.595/0001-00, representada legalmente pela Sra. Ana 

Angélica Allen Rosso, inscrita sob CPF nº 039.945.306-79. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 Proposta da empresa, especificando os serviços e prazos.  

 Comprovante de formação técnica do profissional indicado em Engenharia Florestal e/ou Engenharia 

Agrônoma com inscrição no respectivo Conselho Regional. 

 Currículo Vitae do profissional técnico responsável pelo serviço, em formato PDF. 

 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto do 

serviço e especificações técnicas estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de atestados 

fornecidos pela empresa, comprovando ter prestado ou estar prestando, a contento, os com 

características pertinentes e compatíveis com o objeto deste processo de inexigibilidade. 

 Declaração assinada que a empresa e o profissional técnico não possuem vínculo com a 

Administração Pública.  

 Comprovação da regularidade fiscal e trabalhista conforme a seguir: 

- Comprovante inscrição no CNPJ 

- Comprovante de inscrição municipal e estadual (se aplicável) 

- Prova de regularidade com as fazendas federal, estadual e municipal (esta última de seu domicílio); 
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- Prova de regularidade com o FGTS (certificado de regularidade do FGTS se aplicável) 

 -Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho (certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT) 

o Obs.: A Contratada obriga-se a manter tais certidões em situação regular durante o período 

do contrato de prestação de serviços. 

 Contrato social e suas alterações ou documento equivalente (certificado ME/MEI) . 

 Cópia da CI/RG e CPF do responsável legal. 

 Cópia do comprovante de residência do responsável legal. 

 

8. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

a. A contratação da empresa selecionada será mediante celebração de Contrato para Prestação de 

Serviços com Pessoa Jurídica. 

b. A execução dos trabalhos previstos não implica em qualquer relação de vínculo trabalhista. 

c. Os serviços dessa contratação serão prestados na região da bacia do rio Manso, no Estado de Minas 

Gerais, nos municípios de Rio Manso, Brumadinho e Itatiaiuçu ou outros localizados na bacia e que 

se fizerem necessários. 

d. Serão custeadas pela contratada as despesas com transporte, combustível, hospedagem e 

alimentação de seus empregados ou prepostos durante os deslocamentos nas áreas de abrangência 

do projeto para realização das atividades, além dos impostos, taxas, contribuições, custos, 

emolumentos, ônus e encargos de qualquer natureza, sejam de natureza fiscal ou extrafiscal, 

decorrentes da execução do presente Contrato, considerando-se, inclusos no preço pactuado, sem 

direito, portanto, a reembolso de qualquer natureza. 

e. A contratada deverá providenciar veículo para deslocamento com a finalidade de realizar as 

atividades relacionadas aos serviços previstos, sendo que as despesas relacionadas à manutenção e 

outras decorrentes da utilização do veículo correrão por conta da contratada. 

 

9. PRAZO DA CONTRATAÇÃO E INÍCIO 

O prazo de vigência do contrato será de dois meses, podendo ser prorrogado conforme necessidade da 

Contratante e mediante acordo das partes. O início da prestação dos serviços se dará na assinatura do 

contrato. 

 

10. VALOR 

O valor total do contrato é de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), para o qual foi tomado por base o custo 

médio dos serviços referentes à consultoria para elaboração de estudos técnicos para restauração florestal 

e similares, acrescido das despesas referentes ao custeio médio das despesas de combustível para 

deslocamentos, alimentação e manutenção mensal de veículo próprio conforme demonstrado no quadro 

abaixo: 

Horas técnicas  Despesas para atividades de campo 
(alimentação, deslocamentos, etc.)  

Valor total 

R$21.560,40 R$14.439,60 R$36.000,00 



 

 

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  

 

5 
 

 
11. FORMA DE PAGAMENTO 

 

Os pagamentos das parcelas, conforme previsto na cláusula sétima da  minuta do contrato (Anexo 2), serão 

realizados através de crédito em conta corrente de titularidade e CNPJ da Contratada e por meio de OBTV 

(ordem bancária de transferência voluntária) através do Portal de Convênios – SICONV, após emissão do 

relatório de atividades e apresentação de nota fiscal de prestação de serviços a serem entregues à equipe 

gestora do convênio, que atestará os serviços executados e encaminhará ao setor financeiro da Biodiversitas 

para devido processamento. 

Os pagamentos das parcelas serão efetivados em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento e aprovação da 

documentação e dos serviços citados no parágrafo anterior. 

 

12. 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: 

Serviço - Descrição da despesa: Consultoria de elaboração de PTRF e cadastramento no SICAR/MG – 

código da natureza de despesa 33903501. 

 

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2018. 

 

Helder Galvão Pereira 

Coordenador Administrativo 

Camila Emiliane Mendes de Sá 

Coordenadora Técnica
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ANEXO 1: TERMO DE REFERÊNCIA 

Estudo de recuperação da vegetação de APPs úmidas em pequenas propriedades rurais 

 

1. Objeto  

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de consultoria para executar a elaboração de estudo de 

recuperação da vegetação para 150 hectares de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) úmidas (nascentes e 

margens de cursos d’água) de pequenas propriedades (até 4 módulos fiscais) localizadas na bacia do rio Manso - 

municípios de Rio Manso, Itatiaiuçu e Brumadinho - previamente cadastradas pela Fundação Biodiversitas, de 

acordo com as especificações técnicas previstas no presente Termo, no âmbito do projeto "Recuperação florestal 

das Áreas de Preservação Permanente que contribuem para o abastecimento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte" - Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016 - SICONV 839453/2016, proposta nº 046609/2015, 

celebrado entre a Fundação Biodiversitas e a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente – MMA e do 

Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA em 21/12/2016. São serviços relacionadas à elaboração de estudo de 

recuperação da vegetação de APPs úmidas em propriedades a serem beneficiadas, objetos deste Termo: 

I. Diagnóstico das APPs (estado de conservação) por meio do levantamento de dados de campo e de dados 
de fontes secundárias; 

II. Mapeamento cartográfico e delimitação das APPs úmidas nas propriedades; 
III. Elaboração da análise de restauração, constando métodos e técnicas mais adequados de restauração 

florestal das APPs úmidas identificadas nas propriedades rurais, além da indicação das espécies arbóreas 
adequadas a serem utilizadas para restauração das APPs, com base em lista prévia a ser fornecida pela 
CONTRATANTE. 

 

2. Motivação 
Execução do Termo de Colaboração nº 08/2016 firmado entre MMA/FNMA a Fundação Biodiversitas em 

21/12/2016 referente ao SICONV 839453/2016, proposta nº 046609/2015, para execução do projeto 

“Recuperação florestal das áreas de Preservação Permanente que contribuem para o Abastecimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte". 

Este projeto tem o objetivo de restaurar 410 hectares de vegetação natural em Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) do entorno de nascentes e faixas marginais dos cursos d’água em parte da bacia do rio Manso, de forma 

integrada com o desenvolvimento sustentável local, contribuindo ainda para adequação de pequenas 

propriedades à luz da nova Lei Florestal brasileira. 

 

Contextualização 

Ações efetivas de restauração florestal de Áreas de Preservação Permanente (APPs) do entorno de nascentes e 

faixas marginais dos cursos d’água são imperativas para ampliar a oferta de água em regiões com alta criticidade 

hídrica. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o reservatório do rio Manso, responsável pelo abastecimento 

de 18% dos bairros de Belo Horizonte e de 28% da Região Metropolitana, encontrava-se, em 2015, operando com 

nível inferior a 30% de sua capacidade (Copasa, 10/11/2015). 
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Apesar da bacia do rio Manso estar localizada em uma Área de Proteção Especial (decreto estadual 27.928, de 

15/03/1988), apenas 13% de sua área está sob responsabilidade da concessionária de água que opera o 

reservatório. O restante da bacia convive com pressões advindas do uso do solo no manancial rio Manso, já que 

em sua bacia há a presença de tecido urbano e principalmente intensa atividade minerária, uma vez que não há 

nenhuma deliberação que estabeleça regras, planos de manejo e/ou cuidados específicos para a gestão desta 

área. 

 

3. Especificações técnicas 

A CONTRATADA deverá executar as ações relacionadas à elaboração de estudo de recuperação da vegetação das 
APPs úmidas em propriedades previamente cadastradas pelo projeto, a fim de gerar os produtos especificados no 
item 7, de acordo com as orientações abaixo:  

a) Local de ação:  

I. Pequenas propriedades rurais (até 4 módulos fiscais) previamente cadastradas no projeto, 
localizadas nos municípios de Brumadinho, Rio Manso e Itatiaiuçu, no Estado de Minas 
Gerais, além de outros municípios pertencentes à bacia do rio Manso, caso autorizado ou 
solicitado pela CONTRATANTE. 

 

b) São especificações técnicas referentes ao estudo de recuperação da vegetação das Áreas de 
Preservação Permanentes (APPs) úmidas (nascentes e margens de cursos d’água) das propriedades 
cadastradas:  

 

I. Deverão ser consideradas as propriedades registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), cujas 
informações serão repassadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; 
 

II. A CONTRATADA deverá elaborar um protocolo de avaliação das APPs úmidas (PRODUTO 1), a 
ser avaliado pela CONTRATANTE, que deverá contemplar os seguintes aspectos:   

o Estado de conservação de cada APP; 
o Identificação dos processos antrópicos que comprometeram ou comprometem a 

integridade das funções ecológicas das APPs de curso d’água;   
 

III. Para cada propriedade rural, a CONTRATADA deverá elaborar um estudo de recuperação da 
vegetação das APPs úmidas (PRODUTOS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6), visando subsidiar as ações 
de restauração florestal das APPs úmidas contidas na propriedade. Cada estudo deverá conter:  
 

o Diagnóstico das APPs úmidas contidas na propriedade; 
o Mapeamento cartográfico e delimitação das APPs úmidas da propriedade; 
o Análise de restauração das APPs úmidas de cada propriedade. 

 

IV. O diagnóstico das APPs úmidas contidas na propriedade deverá ser feito com base nas 
informações registradas no protocolo de avaliação das propriedades e em dados de fontes 
secundárias.  
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V. O mapeamento cartográfico e delimitação das APPs úmidas deverá conter: 
o Georreferenciamento das propriedades cadastradas de acordo com as informações 

cartográficas do CAR, com seu perímetro locado em base cartográfica da hidrografia 
da região de modo a possibilitar a delimitação das APPs úmidas de cada propriedade 
(considerar tanto as APPs identificadas previamente por meio do CAR quanto outras 
APPs úmidas que existirem na propriedade, mas que não estiverem registradas no CAR), 
contendo também o registro das coordenadas geográficas dos cursos d’água. A  
C O N T R A T A N T E  i r á  f o r n e c e r  à  C O N T R A T A D A  a s  b a s e s  c a r t o g r á f i c a s  
d o  C A R .  

 

VI. A análise de restauração deverá ser feita com base no diagnóstico e no mapeamento realizados. 
A análise deverá nortear as atividades de recomposição florestal, sendo que a definição das 
estratégias de recomposição buscará sempre a maior eficiência com a utilização mínima de 
recursos e priorizará métodos e técnicas que possam acelerar a restituição da dinâmica de 
sucessão ecológica. A análise deverá conter:  

o Croqui/mapa de cada propriedade, com delimitação das áreas de APPs úmidas, medida 
das áreas (em hectares) e indicação da técnica de restauração a ser implementada; 

o Descrição detalhada e objetiva dos métodos e técnicas de restauração mais adequados 
às áreas de APPs úmidas degradadas de cada propriedade (considerando plantio, 
enriquecimento e cercamento, além de outras técnicas adicionais), considerando as 
peculiaridades de cada unidade da paisagem e grau de degradação associado. Deverão 
ser indicados:  

 Recursos necessários – mudas, adubos, defensivos, etc.; 
 Preparo do solo; 
 Espaçamento entre mudas; 
 Cercamento – espaçamento de mourões, estacas e balancins, nº de fios, etc., 
 Instruções para combate a formigas; 
 Outros aspectos relevantes. 

o Indicação das espécies arbóreas adequadas a serem utilizadas para restauração das 
APPs identificadas.  

 A lista de espécies será baseada em lista prévia fornecida pela CONTRATANTE – 
podendo ser complementada pela CONTRATADA - e deverá conter as seguintes 
informações sobre as espécies: nome científico, nome comum, estágio de 
sucessão (pioneira, secundária inicial, secundária tardia, clímax), habitat 
(úmido/alagado, seco, etc.). 

 As espécies indicadas deverão ser nativas e típicas da região onde as 
propriedades estão inseridas. 

o Indicação de técnicas para manutenção e monitoramento das áreas em restauração 
(indicadores de desempenho, medidas de recomposição, técnicas de monitoramento);  

o Relatório fotográfico das APPs, que permita comparação posterior por meio de 
fotografia. 

VII. Os produtos deverão ser entregues à CONTRATANTE como arquivos digitais (enviados por e-
mail, pendrive, HD externo, etc.) em formato PDF e arquivo editável sempre que possível.  
 

 

4. Duração prevista da prestação dos serviços 

 

02 (dois) meses. 
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5. Avaliação/Monitoramento 

A avaliação e o monitoramento das atividades constantes neste Termo serão acompanhados pela CONTRATANTE 

de acordo com o cronograma proposto e os indicadores definidos no momento da assinatura do contrato. 

 

6. Produtos, prazos e pagamentos 

O valor total do serviço deverá ser dividido em 08 (oito) parcelas. A distribuição das parcelas e os produtos deste 

Termo de Referência, bem como os prazos previstos para entrega dos mesmos e devidos pagamentos encontram-

se a tabela a seguir: 

Produtos 

 

Meses 

Percentual de 

Desembolso 

1 2 3 4 5 6 7  

Assinatura do contrato X       10% 

PRODUTO 1: Protocolo de avaliação das 

propriedades 

X       

6% PRODUTO 2.1: Estudo de recuperação da 

vegetação – parte 1 (3 propriedades, 

uma em cada município) 

X       

PRODUTO 2.2: Estudo de recuperação da 

vegetação– parte 2 (25 hectares) 

 X      14% 

PRODUTO 2.3: Estudo de recuperação 

da vegetação – parte 3 (25 hectares) 

  X     14% 

PRODUTO 2.4: Estudo de recuperação 

da vegetação – parte 4 (25 hectares) 

   X    14% 

PRODUTO 2.5: Estudo de recuperação 

da vegetação – parte 5 (25 hectares) 

    X   14% 

PRODUTO 2.6: Estudo de recuperação 

da vegetação – parte 6 (25 hectares) 

     X  14% 

PRODUTO 2.7: Estudo7 (25 hectares)       X 14% 

Total        100% 

 

Os custos com equipamentos de campo, deslocamento, alimentação e hospedagem dos consultores serão 
de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

A realização dos pagamentos é vinculada à aprovação dos produtos pela CONTRANTE.  
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7. Obrigações da CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

 Fiscalizar a execução do serviço contratado e efetuar os pagamentos conforme condições e prazos 
estipulados neste contrato; 

 Fornecer os contatos e endereços dos proprietário e propriedades cadastrados no projeto; 

 Fornecer base cartográfica do CAR para a CONTRATADA. 
 

8. Obrigações da CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

 Indicar um técnico responsável, com nº de registro no Conselho quando for o caso, telefones e e-mail 
para contato, assim como o endereço profissional e o nº de CNPJ da entidade e outros quando exigidos.  

 Executar o serviço conforme as especificações técnicas determinadas e prazos previstos, fornecendo 
informações sobre o andamento da execução das atividades à CONTRATANTE sempre que solicitado. 

 

9. Qualificação técnica 

A CONTRATADA deverá apresentar condições técnicas de execução dos serviços de acordo com as 
especificações técnicas necessárias, além do currículo do responsável pelo projeto. 

 

10. Resultados esperados  

Entrega dos produtos, cumprimento do cronograma proposto e dos objetivos descritos no presente Termo 
de Referência, com excelência em termos de qualidade técnica e reporte de informações das atividades 
executadas.  

 

11. Sanções 

O não cumprimento dos termos previstos neste documento acarretarão o não pagamento das parcelas faltantes 

e/ ou multa de 50% sobre as demais parcelas, a ser ressarcido por aquela parte que descumprir as cláusulas deste 

Termo de Referência.  
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ANEXO 2: MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: Fundação Biodiversitas para a Conservação da Diversidade Biológica, com sede à Avenida Celso 

Porfírio Machado, 1.813, bairro Belvedere, CEP 30.320-400, Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o n° 

25.579.707/0001-25, neste ato representado pela sua Diretora Presidente, XXXXXXXXXXXXXXXXX, , Brasileira, 

bióloga, carteira de identidade nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada 

na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX , bairro XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX/MG, CEP nº XXXXXXXXXXXXX. 

CONTRATADA: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., inscrita no CNPJ sob o nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede à Rua/Av. Xxxxxxxxxxxx nº xxx, sala xx, bairro xx, xxxxxxxxxxxxxxxx – MG, 

CEP xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado por seu/sua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro(a), (estado 

civil), profissão, registro profissional (Conselho, se for o caso) - Nº xxxxxxxxxxxxxxxxx residente e domiciliada em 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx/MG, CI xxxxxxxxxxxxxxxxx - SSP/MG, CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que 

se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no 

presente.  

 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula 1ª. O objetivo deste contrato é a contratação de consultoria para a elaboração de estudo de recuperação 

da vegetação para 150 hectares de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) úmidas (nascentes e margens de 

cursos d’água) de pequenas propriedades (até 4 módulos fiscais) localizadas na bacia do rio Manso - municípios 

de Rio Manso, Itatiaiuçu e Brumadinho - previamente cadastradas pela Fundação Biodiversitas, de acordo com as 

especificações técnicas previstas no Termo de Referência (Anexo 01), no âmbito do projeto "Recuperação florestal 

das Áreas de Preservação Permanente que contribuem para o abastecimento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte", de acordo com o Termo de Referência contido Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018 e 

parte integrante do presente contrato, no âmbito do projeto "Recuperação florestal das Áreas de Preservação 

Permanente que contribuem para o Abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte" - Termo de 

Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016 - SICONV 839453/2016, proposta nº 046609/2015, celebrado entre a 

Fundação Biodiversitas e a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente – MMA e do Fundo Nacional 

do Meio Ambiente – FNMA em 21/12/2016. São serviços relacionadas à elaboração de estudo de recuperação da 

vegetação de APPs úmidas em propriedades a serem beneficiadas, objetos deste Termo: 

 

i. Diagnóstico das APPs (estado de conservação) por meio do levantamento de dados de campo e de dados 

de fontes secundárias; 

ii. Mapeamento cartográfico e delimitação das APPs úmidas nas propriedades; 
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iii. Elaboração análise de restauração, constando métodos e técnicas mais adequados de restauração 

florestal das APPs úmidas identificadas nas propriedades rurais, além da indicação das espécies arbóreas 

adequadas a serem utilizadas para restauração das APPs. 

 

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

Cláusula 2ª. A CONTRATADA deverá executar os serviços de elaboração de estudo de recuperação da 

vegetação para 150 hectares de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) úmidas (nascentes e margens de 

cursos d’água) de pequenas propriedades (até 4 módulos fiscais) localizadas na bacia do rio Manso - 

municípios de Rio Manso, Itatiaiuçu e Brumadinho - previamente cadastradas pela Fundação Biodiversitas, 

realizando as atividades conforme as especificações técnicas determinadas no Termo de Referência (Anexo 

1 do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018), com entrega dos produtos e prazos previstos na 

Cláusula 6ª do presente contrato. 

 
§ 1º: Para tanto a CONTRATADA declara: 

A) Possuir o conhecimento e a experiência necessários para a execução dos SERVIÇOS, bem como detém 
todos os meios e tecnologia adequados para sua realização; 

B) Prestar os serviços com todo o zelo e diligência, observando as melhores técnicas em sua especialidade, 
empregando todo seu conhecimento, capacidade técnica, financeira e experiência necessários à execução 
dos serviços e que atenderá fielmente aos prazos e compromissos pactuados, durante a prestação dos 
mesmos; 

C) Observar e cumprir integralmente a legislação vigente, mantendo a CONTRATANTE indene de quaisquer 
reivindicações ou demandas de terceiros, em todas as esferas jurídicas, decorrentes de sua ação ou 
omissão. 
 

§ 2º: A CONTRATADA se compromete a: 
 

A. Executar os serviços contratados com a qualidade técnica compatível com a natureza dos mesmos e com 
observância de todos os regramentos técnicos e legais incidentes; 

B. Recolher, dar a destinação adequada e não deixar sob hipótese alguma nos locais avaliados, qualquer 
resíduo dos materiais por si utilizados, com exceção dos piquetes no local indicado para perfuração do 
poço artesiano. 

C. Respeitar os usos, costumes e regramentos tácitos da população e agir com urbanidade, respeito, bom 
comportamento e bons modos para com os mesmos; 

D. No caso de eventual condenação trabalhista que a CONTRATADA vier a sofrer por ação movida por algum 
de seus prepostos alocados ao projeto e que, eventualmente a CONTRATANTE solidariamente também 
vir a sê-lo, assumir imediatamente e integralmente de maneira individual todos os custos envolvidos, sob 
pena de infringência contratual e consequentemente incidência das multas previstas na cláusula penal, 
acrescidas de despesas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% do valor em que tiver sido 
condenada; 

E. Executar o serviço conforme as especificações técnicas determinadas e prazos previstos, fornecendo 
informações sobre o andamento da execução das atividades (evidenciando resultados prévios e 
ocasionais dificuldades encontradas) a cada 15 dias ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 
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§ 3º: A CONTRATADA será responsável pelos custos com transporte, combustível, hospedagem e alimentação de 
seus empregados ou prepostos durante as viagens às áreas de abrangência do projeto para realização das 
atividades, despesas com eventos relacionados ao projeto, além dos impostos, taxas, contribuições, custos, 
emolumentos, ônus e encargos de qualquer natureza, sejam de natureza fiscal ou extrafiscal, decorrentes da 
execução do presente Contrato, considerando-se, inclusos no preço pactuado, sem direito, portanto, a reembolso 
de qualquer natureza. 
 
Cláusula 3ª. É obrigação da CONTRATADA indicar um técnico responsável, com nº de registro no Conselho quando 
for o caso, telefones e e-mail para contato, assim como o endereço profissional e o nº de CNPJ da empresa e 
outros quando exigidos. 
 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

Cláusula 4ª. Caberá à CONTRATANTE efetuar o pagamento devido à CONTRATADA conforme estabelecido nas 

Cláusulas 6ª e 7ª. 

§ 1º: Fica a CONTRATANTE também responsável por acompanhar, fiscalizar e apoiar as atividades da 
CONTRATADA. 

§ 2º: A liberação do valor estará condicionada à autorização da CONTRATANTE e mediante cumprimento das 

observações presentes na Cláusula 2ª e § 4º da cláusula 3ª. 

§ 3º: O desembolso será realizado após entrega dos produtos e aprovação dos mesmos pela CONTRATADA. 

§ 3º: Fica a CONTRATANTE isenta por quaisquer danos, perdas ou ocorrências que por ventura venham a ocorrer 

com a CONTRATADA durante o período do presente Contrato. 

 

PRAZOS, PRODUTOS e PAGAMENTOS 

 

Cláusula 5ª. O prazo para a prestação de serviços terá duração de dois meses, com início a partir da data da 

assinatura do contrato e término em XX/XX/20xx, de modo a cumprir todas as atividades constantes no Termo 

de Referência e na cláusula 6ª, podendo se estender caso haja algum evento da natureza que impeça a realização 

das atividades nos prazos determinados. 

 

Cláusula 6ª. A CONTRATADA deverá apresentar os serviços/produtos desse contrato de acordo com as 

especificações técnicas e prazos previstos no Termo de Referência e conforme especificado nessa cláusula, sendo 

que o pagamento será feito em 08 (oito) parcelas, conforme descrito a seguir e na cláusula 7ª: 
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Produtos 

 

Meses 

Percentual de 

Desembolso 

1 2 3 4 5 6 7  

Assinatura do contrato X       10% 

PRODUTO 1: Protocolo de avaliação das 

propriedades 

X       

6% PRODUTO 2.1: Estudo de recuperação da 

vegetação – parte 1 (3 propriedades, 

uma em cada município) 

X       

PRODUTO 2.2: Estudo de recuperação da 

vegetação– parte 2 (25 hectares) 

 X      14% 

PRODUTO 2.3: Estudo de recuperação da 

vegetação – parte 3 (25 hectares) 

  X     14% 

PRODUTO 2.4: Estudo de recuperação da 

vegetação – parte 4 (25 hectares) 

   X    14% 

PRODUTO 2.5: Estudo de recuperação da 

vegetação – parte 5 (25 hectares) 

    X   14% 

PRODUTO 2.6: Estudo de recuperação da 

vegetação – parte 6 (25 hectares) 

     X  14% 

PRODUTO 2.7: Estudo7 (25 hectares)       X 14% 

Total        100% 

 

DO VALOR DOS SERVIÇOS  

Cláusula 7ª. Condições e pagamentos. O valor total dos serviços é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), divididos 

em 8 (oito) parcelas, a serem pagos mediante apresentação da nota fiscal de prestação de serviços, observando-

se os termos das Cláusulas 2ª e 5ª: 

 

Parcela Percentual Valor Produtos concluídos 

1 10% R$3.600,00 Contrato assinado 

2 6% R$2.600,00 Produtos 1 e 2.1 

3 14% 5.040,00 Produto 2.2 

4 14% 5.040,00 Produto 2.3 
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5 14% 5.040,00 Produto 2.4 

6 14% 5.040,00 Produto 2.5 

7 14% 5.040,00 Produto 2.6 

8 14% 5.040,00 Produto 2.7 

Total 100% R$36.000,00  

 

§ 1º: Das parcelas a serem pagas à CONTRATADA serão deduzidos os impostos devidos, conforme legislação em 
vigor. 
 
§ 2º: As liberações das parcelas à CONTRATADA ficam vinculadas à comprovação da realização dos serviços e 
respectiva aprovação/aceite pela Contratante e serão realizados através de crédito em conta corrente da razão 
social e CNPJ da CONTRATADA por OBTV (Ordem bancária de transferência voluntária) através do Portal de 
Convênios - SICONV, após o “aceite/aprovação” dos serviços pela CONTRATANTE.  
 
§ 3º: Os pagamentos das parcelas serão efetivados em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento e aprovação da 
documentação citada no parágrafo anterior 
 

DA RESCISÃO 
 
Cláusula 8ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com 
antecedência mínima de 20 dias. 
 
Cláusula 9a. A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e obrigações, decorrentes da celebração 
deste contrato e adquiridos durante sua vigência, que as partes tenham entre si e para com terceiros, sendo o 
CONTRATADO obrigado a entregar os produtos proporcionais aos desembolsos efetuados até a data da rescisão.  
 

DAS SANÇÕES 

Cláusula 10ª. O não cumprimento dos termos previstos neste documento acarretarão o não pagamento das 

parcelas faltantes e/ ou multa de 50% sobre as demais parcelas, a ser ressarcido por aquela parte que descumprir 

as cláusulas deste contrato. 

 

DA PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO 

Cláusula 11ª Este contrato poderá ser prorrogado ou aditado em comum acordo entre as partes, desde que a 

solicitação seja feita com 15 dias de antecedência. 

 

DURAÇÃO 

Cláusula 12ª O presente instrumento terá a duração de 02 (dois) meses, iniciando em XX de XXXXXXXXX de 201X 

e com término em XX de xxxxxxxxxxxxxxxx de 2019. 
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Cláusula 13ª 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, proposta 046609/2015, tipo de 

despesa “Serviço”, - Descrição da despesa: Consultoria de elaboração de PTRF e cadastramento no SICAR/MG - 

código da natureza de despesa 33903501. 

 

DO VÍNCULO 

Cláusula 14ª A CONTRATANTE e a CONTRATADA são pessoas totalmente distintas e absolutamente independentes 

entre si, jurídica e financeiramente, isentando-se a Contratada de toda e qualquer responsabilidade perante os 

poderes públicos e terceiros e não gerando qualquer tipo de vínculo entre as partes, decorrentes do objeto deste 

Contrato. 

 

DO FORO 

Cláusula 15ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca 

de Belo Horizonte. 

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente 

com 02 (duas) testemunhas. 

 

Belo Horizonte, XX de xxxxxxxxx de 201X. 

 

_______________________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Diretor Presidente 
Fundação Biodiversitas para a Conservação da Diversidade Biológica 

CONTRATANTE 
 

________________________________________________________________ 
(razão social) 

(Nome/ Cargo) 
CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1ª ____________________________________ 

Nome: Helder Galvão Pereira 

CI/RG: M2.690.601-SSP/MG 

2ª ____________________________________ 

Nome: Camila Emiliane Mendes de Sá 

CI/RG: MG13.132.998 SSP/MG 
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