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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 006/2017  

TIPO: MENOR PREÇO 

 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E 

EDITORIAIS PARA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO 

 

A  FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS PARA A CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA,   neste 

instrumento denominada simplesmente BIODIVERSITAS, fundação de direito privado, 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 fará o processo de execução do 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, 

objetivando a contratação de pessoa jurídica para Prestação de serviços gráficos e editoriais para 

criação e produção de material de comunicação.  

O presente processo de execução será  regido pelo Decreto Federal nº 8726 de 27.04.2016, Lei 

13.019 de 31/07/2014 e pelos itens e anexos abaixo.  

 

1. OBJETO 

Constitui objeto deste edital a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços gráficos e 

editoriais para criação e produção de material de comunicação referente ao Termo de Colaboração 

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

Fundação  Biodiversitas  com  a  União  por  intermédio  do  Fundo  Nacional  do Meio  Ambiente  – 

FNMA/MMA. O material  de  comunicação  aqui  citado  abrange  os  seguintes  produtos: marca  do 

projeto (1 unidade), publicações na rede social Facebook (37 publicações); folder do projeto A4 (300 

unidades), folder sobre CAR A4 (300 unidades), cartaz A1 (200), banner A0 (1 unidade), cartilhas de 

recuperação florestal (300 unidades), informativos (04 informativos x 300 unidades cada informativo) 

e  conteúdo  para  spots  de  rádio  (10  unidades),  conforme  especificações  técnicas  apresentadas 

abaixo: 

Produtos* Quantidade Especificações Técnicas  
Marca do projeto  1 (uma unidade) Arquivo digital, informações gráficas sobre aplicação da 

logomarca em arquivo PDF.  
Publicações na rede social 
Facebook 

37 (trinta e sete) Publicações tipo folder digital, colorida 

Folder do projeto A4  300 (trezentas 
unidades) 

Folder de 8 páginas, colorido, em papel reciclado 

Folder sobre CAR A4 300 (trezentas 
unidades) 

Folder de 8 páginas, colorido, em papel reciclado 
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Cartaz A1  200 (duzentas 
unidades) 

Cartaz 42 x 64 cm, colorido, em papel reciclado 

Banner A0  1 (uma unidade) Banner em lona, 72 x 50 cm, colorido, com canaleta 
Cartilhas de recuperação 
florestal 

300 (trezentas 
unidades) 

Cartilha colorida, papel reciclado, 20 páginas 

Informativos 1.200 (= 4 x 300) 
(mil e duzentas 
unidades) 

04 (quatro) edições (tiragem 300 unid.), 8 páginas, 
colorido, papel reciclado.  

Conteúdo para spots de 
rádio  

10 (dez) Elaboração de conteúdo para spots de rádio, a ser 
enviado em conteúdo digital de texto, em documento 
editável.  

 

A criação (arte), prova e produção dos produtos de comunicação serão elaborados e confeccionados 

pela contratada, ficando a aprovação dependendo do aceite pela Fundação Biodiversitas.  

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação visa cumprir as etapas 1 e 2 da meta 1, etapa 1 da meta 2 e etapa 1 da meta 

3  do  Termo  de  Colaboração  firmado  entre MMA/FNMA  a  Fundação  Biodiversitas  (processo  nº 

02000.000153/2016‐58), para execução do projeto “Recuperação florestal das áreas de Preservação 

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

3. PRODUTOS, PRAZOS E PAGAMENTOS 

Este edital visa à contratação de pessoa jurídica com o valor de referência R$ 19.600,00 (dezenove 

mil e seiscentos reais), divididos em 06 (seis) parcelas, a serem pagas de acordo com a entrega dos 

produtos (Quadro 1). O valor  inclui todas as despesas que se fizerem necessárias para a criação e 

produção  dos  produtos  de  comunicação  previstos  no  presente  edital. Os  prazos  previstos  para 

entrega dos produtos, assim como o percentual de desembolso, encontram‐se a tabela a seguir: 

 

Quadro 1: Produtos, prazos e percentual de desembolso para contratação de pessoa jurídica para prestação 

de serviços gráficos e editoriais para criação e produção de material de comunicação 

Produtos  2017  2018  2019  2020  Percentual de 

Desembolso 

Assinatura do contrato  15/12        10% 

PRODUTO 1: Marca do projeto (1 unid.)  22/12       

26% 

PRODUTO 2:  Folder do projeto A4  (300 

unid.) 

22/12       

PRODUTO 3: Cartaz A1 (200 unid.)  22/12       

PRODUTO 4: Banner A0 (1 unid.)  22/12       

PRODUTO 5: Conteúdo para spot de rádio 

(1 unid.) 

22/12       
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Produtos  2017  2018  2019  2020  Percentual de 

Desembolso 

PRODUTO  6:  Cartilhas  de  recuperação 

florestal (300 unid.) 

  31/01     

31% 

PRODUTO  7:  Folder  sobre  CAR A4  (300 

unid.) 

  31/01     

Produto 8: Informativo 1 (300 unid.)    31/01     

PRODUTO 9: Publicações na  rede  social 

Facebook (2 unid.) 

  31/01     

PRODUTO  10:  Conteúdo  para  spots  de 

rádio (1 unid.) 

  31/01     

Produto 11: Informativo 2 (300 unid.)    31/07     

10% 
PRODUTO  12:  Conteúdo  para  spots  de 

rádio (1 unid.) 

  31/07     

PRODUTO 13: Publicações na rede social 

Facebook (6 unid.) 

  31/07     

Produto 14: Informativo 3 (300 unid.)      28/02   

10% 
PRODUTO  15:  Conteúdo  para  spots  de 

rádio (3unid.) 

    28/02   

PRODUTO 16: Publicações na rede social 

Facebook (7 unid.) 

    28/02   

Produto 17: Informativo 4 (300 unid.)        28/02 

13% 
PRODUTO  18:  Conteúdo  para  spots  de 

rádio (4 unid.) 

      28/02 

PRODUTO 19: Publicações na rede social 

Facebook (22 unid.) 

      28/08 

 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão  participar  deste  processo  de  seleção  as  pessoas  jurídicas  que  atendam  às  exigências  e 

especificações constantes neste Edital e seus Anexos.  

 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O julgamento das propostas será feito de MENOR PREÇO. 

As  pessoas  jurídicas  candidatas  serão  classificadas  de  acordo  com  o  preço  total  ofertado  pelos 

serviços não podendo exceder a R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).  A primeira colocada 

será a que ofertar menor preço.  
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6. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

Serão desclassificadas as propostas de preços que não apresentarem os documentos exigidos no 

Edital citados no item 6.1 

As propostas classificadas serão avaliadas pelo preço total ofertado pelos serviços.  

 

6.1. Da documentação a ser apresentada junto com a Proposta de Preços  

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

 Contrato social e suas alterações ou documento equivalente; 

 CI/CPF do(s) sócio(s). 

 

6.2.  Da Proposta de Preços 
 A proposta de preço poderá ser enviada por e‐mail juntamente documentos solicitados 

no  item 6.1 ou pessoalmente ou portador ou  via  correio, no  endereço da  Fundação 

Biodiversitas. 

 A proposta de preços deverá ser redigida/preenchida seguindo o modelo do Anexo 2 que 

é parte integrante desta Cotação Prévia devendo conter todos os dados solicitados. 

 Envio por e‐mail: citar no  título ou no corpo do e‐mail “Cotação Prévia de Preço nº 

006/2017 ‐ Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016 ‐ SICONV 839453/2016”. 

Endereços  eletrônicos  para  envio:  elder@biodiversitas.org.br  e 

camila.mendes@biodiversitas.org.br.  

 Envio pessoalmente ou portador ou via correio no endereço:  enviar proposta de preço 

e documentação em envelope lacrado e constando por fora os dizeres “Cotação Prévia 

de  Preço  nº  006/2017  ‐  Termo  de  Colaboração MMA/FNMA  nº  08/2016  ‐  SICONV 

839453/2016” 

 Período de recebimento das propostas e documentação: de 28 de novembro até as 

18:00 do dia 04 de dezembro de 2017 (e‐mails recebidos fora da data não serão 

aceitos. Considerar horário de Brasília). 

 
7. DOS PRAZOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

Lançamento do Edital no portal do Convênio-SICONV e no endereço 
www.biodiversitas.org.br  

28/11/2017 

Data início para recebimento das propostas de preços e da documentação de 
habilitação 

29/11/2017 

Data final para recebimento das propostas de preços e da documentação de 
habilitação (até as 18:00, horário de Brasília) 

04/12/2017 

Divulgação dos Resultados do Edital  05/12/2017 
Prazo para interposição de eventual recurso pelos proponentes em relação ao 
resultado  

06/12/2017 

Prazo para impugnação dos recursos interpostos  07/12/2017 
Publicação do resultado final  08/12/2017 

 

7.1. Divulgação dos Resultados 
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Os resultados finais serão divulgados no endereço eletrônico www.biodiversitas.org.br e no portal 

de Convênios (SICONV). 

 

7.2. Prazo de validade desse Edital 

O presente Edital terá validade de 30 (trinta) dias a partir desta data.  

 

8. DOS RECURSOS 

A interposição de recurso contrário ao resultado deste Edital deverá ser encaminhada até 01 (um) 

dia  útil  após  a  publicação  do  resultado  no  e‐mail:  elder@biodiversitas.org.br  e 

camila@biodiversitas.org.br, explicitando as razões do mesmo. Acatada a admissibilidade do recurso, 

a Biodiversitas dispõe do prazo de 01  (um) dia útil para  julgamento do mesmo e publicação do 

resultado no endereço eletrônico www.biodiversitas.org.br. 

A  não  manifestação  dos  participantes  do  Edital  nos  prazos  acima  estabelecidos  implicará  em 

decadência do seu direito ao recurso. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Biodiversitas irá determinar a contratação. 

 

9. DA CONTRATAÇÃO 

Será  contratada a pessoa  jurídica  selecionada no presente Edital que ofertar menor preço pelos 

serviços desde que cumpridas as exigências deste Edital. 

O contrato resultante do presente Edital terá validade e eficácia depois de aprovado pela Diretoria 

Executiva da Biodiversitas. 

A  pessoa  jurídica  contratada  se  obriga  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em 

compatibilidade  com  as  obrigações  por  ela  assumidas,  as  mesmas  condições  de  habilitação  e 

qualificação exigidas no Edital. 

 

10. DA 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, proposta 046609/2015, 

tipo de despesa “Serviço”, código da natureza de despesa 33903963.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Dúvidas  diversas  poderão  ser  esclarecidas  com  Helder  Galvão  ou  Camila  Mendes,  através  do 

telefone: (31) 3653‐7795, no horário das 09:00 às 18:00 horas dos dias úteis. 
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As dúvidas dirimidas por  telefone serão somente aquelas de ordem estritamente  informal, e não 

poderão ser consideradas como condições desse Edital. 

A Biodiversitas poderá adiar o cronograma de realização do presente Edital, dando conhecimento 

aos  interessados,  mediante  publicação  no  endereço  eletrônico  www.biodiversitas.org.br  com 

antecedência de, pelo menos, 24 horas da data inicialmente marcada. 

A participação neste Edital implicará aceitação integral e irretratável das normas estabelecidas pelo 

Edital e seus anexos, bem como, na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados 

o direito de impugnação e recurso. 

As  questões  decorrentes  da  execução  deste  Edital,  que  não  possam  ser  dirimidas 

administrativamente,  serão  apreciadas e  julgadas no  foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

São partes integrantes deste Edital:   

 Anexo 1. Minuta do Contrato 

 Anexo 2. Modelo de Proposta de Preços 

 

 

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2017 

                                                                

Helder Galvão Pereira 

Presidente da Licitação 
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ANEXO 01: MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
 
 
CONTRATANTE: Fundação Biodiversitas, 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  Gláucia Moreira 

Drummond, GLÁUCIA MOREIRA DRUMMOND, Brasileira, bióloga, carteira de identidade nº M‐

3.145.445‐SSP/MG, CPF nº 570.520.776‐04, residente e domiciliada na Rua Gonzalez Pecotche, 

nº 392/201 , Torre 1, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP nº 34.000‐000. 

 

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  sua 

Diretora‐Presidente, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileira,  (estado civil), profissão,  registro 

profissional  (Conselho)  ‐  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 presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços gráficos e editoriais 
para  criação  e  produção  de material  de  comunicação  referente  ao  Termo  de  Colaboração 
MMA/FNMA nº 08/2016 ‐ SICONV 839453/2016, proposta nº 046609/2015, celebrado entre a 
Fundação Biodiversitas com a União por  intermédio do Fundo Nacional do Meio Ambiente – 
FNMA/MMA. O material de comunicação aqui citado abrange os seguintes produtos: marca do 
projeto (1 unidade), publicações na rede social Facebook (37 publicações); folder do projeto A4 
(300 unidades), folder sobre CAR A4  (300 unidades), cartaz A1 (200), banner A0 (1 unidade), 
cartilhas de recuperação florestal (300 unidades), informativos (04 informativos x 300 unidades 
cada  informativo)  e  conteúdo  para  spots  de  rádio  (10  unidades),  conforme  especificações 
citadas na cláusula 3ª. 
 

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA deverá executar os serviços de criação e produção de material de comunicação, 
realizando‐os conforme as especificações técnicas determinadas neste contrato, com entrega 
dos produtos e prazos previstos na Cláusula 5ª do presente contrato. 
 
§ 1º: Para tanto a CONTRATADA declara: 



 
 
 
 

2 
 

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. 

 
DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2ª. Caberá à CONTRATANTE efetuar o pagamento devido à CONTRATADA conforme 

estabelecido na Cláusula 6ª. 

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

atividades da CONTRATADA. 

§ 3º: A  liberação do  valor estará  condicionada  à  autorização da CONTRATANTE e mediante 

cumprimento das observações presentes na Cláusula 6ª. 

§ 4º: O desembolso será realizado de acordo com as entregas dos produtos e aprovação dos 

mesmos pela CONTRATADA. 

§ 5º: 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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Cláusula 3ª: A CONTRATADA deverá executar os serviços de criação e produção de material de 
comunicação, a fim de gerar os produtos especificados abaixo:  

 

Produtos  Quantidade  Especificações Técnicas  

Marca do projeto   1 (uma)  Arquivo digital, informações gráficas sobre 
aplicação da logomarca em arquivo PDF.  

Publicações na rede 
social Facebook 

37 (trinta e 
sete) 

Publicações tipo folder digital, colorida 

Folder do projeto A4   300 (trezentos)  Folder de 8 páginas, colorido, em papel 
reciclado 

Folder sobre CAR A4  300 (trezentos)  Folder de 8 páginas, colorido, em papel 
reciclado 

Cartaz A1   200 (duzentos)  Cartaz 42 x 64 cm, colorido, em papel reciclado 

Banner A0   1 (um)  Banner em lona, 72 x 50 cm, colorido, com 
canaleta 
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Cartilhas de 
recuperação florestal 

300 (trezentos)  Cartilha colorida, papel reciclado, 20 páginas 

Informativos  1.200 (= 4 x 
300) (hum mil e 
duzentos) 

4 edições (tiragem 300 unid.), 8 páginas, 
colorido, papel reciclado.  

Conteúdo para spots 
de rádio  

10 (dez)  Elaboração de conteúdo para spots de rádio, a 
ser enviado em conteúdo digital de texto, em 
documento editável.  

 

§  1º: A  criação  (arte),  prova  e  produção  dos  produtos  de  comunicação  serão  elaborados  e 

confeccionados pela  contratada,  ficando  a  aprovação dependendo do  aceite pela  Fundação 

Biodiversitas.  

 
PRAZOS, PRODUTOS e PAGAMENTOS 

Cláusula 4ª. O prazo para a prestação de serviços tem início a partir da data da assinatura do 

contrato, com término em 15/09/2020, de modo a entregar todos os produtos constantes nas 

cláusulas  5ª  e  6ª, podendo  se  estender  caso haja  algum  evento  da natureza  que  impeça  a 

realização das atividades nos prazos determinados.  

Cláusula 5ª. A CONTRATADA deverá apresentar os serviços desse contrato de acordo com as 

especificações técnicas e conforme determinado nessa cláusula, sendo que o pagamento será 

feito em 06 (seis) parcelas, conforme descrito a seguir e na cláusula 6ª: 

 

Produtos  2017  2018  2019  2020  Percentual de 

Desembolso 

Assinatura do contrato  15/12        10% 

PRODUTO  1: Marca  do  projeto  (1 

unid.) 

22/12       

26% 

PRODUTO 2: Folder do projeto A4 

(300 unid.) 

22/12       

PRODUTO 3: Cartaz A1 (200 unid.)  22/12       

PRODUTO 4: Banner A0 (1 unid.)  22/12       

PRODUTO  5:  Conteúdo  para  spot 

de rádio (1 unid.) 

22/12       

PRODUTO  6:  Cartilhas  de 

recuperação florestal (300 unid.) 

  31/01     

31% 
PRODUTO 7:  Folder  sobre CAR A4 

(300 unid.) 

  31/01     

Produto  8:  Informativo  1  (300 

unid.) 

  31/01     
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Produtos  2017  2018  2019  2020  Percentual de 

Desembolso 

PRODUTO  9:  Publicações  na  rede 

social Facebook (2 unid.) 

  31/01     

PRODUTO 10: Conteúdo para spots 

de rádio (1 unid.) 

  31/01     

Produto  11:  Informativo  2  (300 

unid.) 

  31/07     

10% 
PRODUTO 12: Conteúdo para spots 

de rádio (1 unid.) 

  31/07     

PRODUTO 13: Publicações na  rede 

social Facebook (6 unid.) 

  31/07     

Produto  14:  Informativo  3  (300 

unid.) 

    28/02   

10% 
PRODUTO 15: Conteúdo para spots 

de rádio (3unid.) 

    28/02   

PRODUTO 16: Publicações na  rede 

social Facebook (7 unid.) 

    28/02   

Produto  17:  Informativo  4  (300 

unid.) 

      28/02 

13% 
PRODUTO 18: Conteúdo para spots 

de rádio (4 unid.) 

      28/02 

PRODUTO 19: Publicações na  rede 

social Facebook (22 unid.) 

      28/08 

 

 

DO VALOR DOS SERVIÇOS 

Cláusula 6ª. Condições e pagamentos. O valor total da prestação dos serviços é de  R$ xxxxxxx 

(xxxxxxxx reais) a serem pagos mediante apresentação da nota fiscal de prestação de serviços e 

de acordo com o cronograma abaixo e observando‐se o disposto nas Cláusulas 4ª e 5ª: 

Parcela  Percentual  Valor  Produtos concluídos 

1 10% R$ Contrato assinado 

2  26%  R$ ‐  1 a 5 

3  31%  R$ ‐  6 a 9 

4  10%  R$ ‐  10 a 12 

5  10%  R$ ‐  13 e 14 

6  13%  R$ ‐  15 e 16 
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Total  100%  R$ ‐   

 

§  1º:  Das  parcelas  a  serem  pagas  à  CONTRATADA  serão  deduzidos  os  impostos  devidos, 
conforme legislação em vigor. 
 
§ 2º: os pagamentos das parcelas à CONTRATADA ficam vinculadas à comprovação da realização 
dos serviços e aceite/aprovação pela CONTRATANTE. 
 
§ 3º: Os pagamentos das parcelas serão realizados através de crédito em conta corrente da 

CONTRTADA  por OBTV  (Ordem  bancária  de  transferência  voluntária)  através  do  Portal  de 

Convênios ‐ SICONV, após o “aceite/aprovação” dos serviços pela CONTRATANTE. 

 
 

DAS SANÇÕES 

Cláusula 7ª. 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 DURAÇÃO 

Cláusula  8ª. O presente  instrumento  terá  a duração de  33  (trinta  e  três) meses  com  início 

previsto em 15/12/2017 e término previsto em 15/09/2020.  

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Cláusula 9ª. Os recursos financeiros necessários ao pagamento deste contrato são oriundos do 

convênio SICONV nº 839453/2016 – Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016, Proposta 

046609/2015, código da natureza de despesa 33903963. 

 

DO VÍNCULO 

 

Cláusula  9ª  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 
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Cláusula 10ª. 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, _____ de ________________________ de 2017. 

 

_______________________________________________________________ 

Gláucia Moreira Drummond ‐ Diretora Presidente 
Fundação Biodiversitas para a Conservação da Diversidade Biológica 

CONTRATANTE 
 

_______________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

(cargo) 
(Empresa) 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
 
1ª 
___________________________________
_ 
Nome: Helder Pereira Galvão 
CI/RG: 523.069.256‐15 / 2.690.601 
 
 
 
 
 
2ª 
___________________________________
_ 
Nome: Camila Emiliane Mendes de Sá 
CI/RG: 057.442.846‐13 / 13.132.998  
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ANEXO 2 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(USAR PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO OU COM LOGOMARCA)  
 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 006/2017  
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:  
  
Apresentamos nossa proposta de preços de prestação de serviços gráficos e editoriais para criação 
e produção de materiais de comunicação conforme especificações constantes no item 1 da Cotação 
Prévia de Preços nº 006/2017 e cumprimento dos prazos constantes no item 3 do referido 
documento para atendimento às demandas do Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016 - 
SICONV 839453/2016, proposta nº 046609/2015: 
 
Valor total da prestação de serviços: R$ __________ (valor por extenso) 
 
Condições de prestação dos serviços e de pagamento: conforme disposto na Cotação Prévia de 
Preços 006/2017 e seus anexos. 
 
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 à perfeita e adequada prestação dos serviços objeto desta cotação.   
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) 
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