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Unidade solicitante: Secretária Municipal de Meio Ambiente, Turismo e

Desenvolvimento Sustentável

Contratação sugerida: Dispensa por valor de Licitação - Art 75' inciso

ll, da Lei 14.13312021.

1

serviços Para
árvores em P

necessidades
Desenvolvime
referência.

1.2 - Dos itens: CompÔe o presente objeto de contratação de

empresa para prestação de serviços, com prestação por etapas'

1.3 Quantidade e especificaçáo técnica:

.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de

realizar a podá ornamental e radical com supressão de algumas

;;; " canteiros na cidade de Posse - Go' para atender as

ia Secretaria Municipal de Meio Ambiente' Turismo e

ntoSustentável,conformeespecificaçõesdopresentetermode

ITEM

UN83

Formação (substituir os mecanismos naturais que

inibem as brotações laterais para conferir maior

crescimento). A Poda de limpeza (evitar que a

queda de ramos mortos coloque em risco a

integridade fisica das pessoas e do patrimÔnio

puolico e particular), A Poda de Emergência

(remover partes das árvores que colocam em Íisco a

integridade física das pessoas e do patrimÔnio

poutico e particular) A Poda de Adequação

(solucionar ou amênizar conflitos entre

equipamentos urbanos e arborizaÉo) Deverâo ser

executadas em toda a extensão das ruas e avenidas

necessárias que foram identiÍicadas através de

vistoria têcnica confoÍme RELATÓR|O GERAL DO

MU NICIPIO

ementalrnaoadicastécn podroced mentosOs p
deverãoumasdessáomco SU alglca prerad

naoizad egislaÇãoestáueao preconobedecer q
deoP asdAsaonentertiten pege

01

UN10A Supressão de árvores mortas ou

áryoÍes com risco eminentê.

doentes ou
02

i- Termo de

1. Objeto

QUANTUNI.

árvores

caso.
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2.2BeneÍicios:osbenefíciosdaarborizaçâourbanaatingem
diretamente a qualidade de vida da populaçâo' alem de contribuir para o todo o

meio ambiente. A arborização urbana de forma harmoniosa' traz melhorias as

condições climáticas e, intlnsificando a realização de podas regulares e corte

de árvores, garantimos assim, a preservação das mesmas e a segurança da

populaçáo.

2,3 Estudo Técnico Preliminar: Acompanha este termo de referência'

estudo técnico preliminar que demonstra a necessidade dos meios aplicados

para resultar na presente contratação'

2'4 Solução como um todo - Como consta no estudo técnico

preliminar a presente contratação consta como uma etapa para sanear as

demandas das unidades iá citadas no presente termo de referência'

G6láo 2021,/2024

propostas Para o e-mail: c 02 o ooksta

uteis, conforme disposto no §3o, do Art. 75 da I

-

2.1 Motivação: O municíP io sentiu a importância da presente

contratação pelo caráter notório da existência de árvores de médio e grande

p o rte, localizadas em algumas ruas e aven idas do municíPio, que necessitam

urgen temente de intervençÕes, aPós serem identificadas através de vistoria

técnica, conforme o Relatório Geral de Vistori a. Sendo que o MunicíPio tem

como obrigaçã o fornecer manutenção de Podas e cortes de árvores, além do

que, o municíPio não disPÕe de máo de obra necessári a e, sendo insuficientes

os equiPamentos e recu rsos humanos a disPosiçáo para atendimento da

demanda.

3.1 - Poderão apresentar ProPostas para a presente contratação'

que seJ am do ramo Pertinente do objeto pretendido, que venham
as empresas
a apresentar
(Três) dias
14.13312021 .

mematé3
el federal

3.1.Í - As propostas deverão contemplar os itens'

unidades e qualidades descritas neste termo de referência no item

1.3, e serem apresentadas em valor unitário e total Os valore

unitáriosdeveráocontemplartodososencargosnecessáriospara
cumprimento do objeto contrato na forma prevista neste termo de

referência.

3.2 - Para Íins de atender o §3o do artigo 75 da Lei Federal

14.133t2O21, deverá ser publicado aviso em iítio eletrônico oficial, concedendo

pi"rã o" â (três) dias úteis para que interessados apresentem propostas

2.

3. Das ProPostas e
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adicionais, as que já constam no presente termo de referência' de eventuais

interessados.

3-2,1'Oavisodeveráconteroprazofinalparaenviode
ProPostas de Preços'

3.2.2 - As propostas apresentadas para fins de

cumprimento da pesquisa de- preço' apresentadas paÍa

elaboração a"tt" i"t'à de referência já são consideradas

propostas apresentadas' podendo as empresas que

apresentaramnomomentodolevantamentodepreços'
apresentar novas propostas' com melhor oferta de preço ou

manifestar desinteresse na presente contrataçáo'

3'2'2'1 - A desistência mencionada no item 3'2 2 náo

acarretara em sançáo para as mesmas'

3.2.3-Aofinalseráselecionadaapropostamaisvantajosa
para administraiaà p"'" fins de contratação' respeitando a devida
'habilitação 

do item 3 3' como segue abaixo'

3.3 - Para fins de contratação da presente demanda' as

empresas interessadas, o"'"' 
"pt"t"ntar 

prápostas conforme a solicitaçáo do

termo de referência " 
t"rúã. L.t"r". náUitiiaAas nos termos da Lei federal

il.lSStZOZt,conforme segue Sendo criterio de contratação:

| - Ter a proposta com o menor preço' considerada assim a

vencedora da presente contratação'

ll - Ter habilitação nos termos da lei 14 133/202'l' conforme

segue:

a. Habilitaçáo jurídica:

que faça as vezes,

b. lnscriçáo no

Juridicas (CN

Contrato social, ou documento

demonstrando a constituiçáo da

empresa e contendo a atividade a ser contratada

Cadastro Nacional de Pessoas

pela internet.
c. 'Demonstrativo de regularidade perante a Fazenda

Federal, estadual e municipal do domicÍlio o1.t:d"
do licitante. Ou equivalente, no caso do Distrito

Federal.
d. Demonstrativo de regularidade com o FGTS'

e. Demonstrativo de regularidade perante a Justiça do

Trabalho.
f . Declaração que não emprega menores

condiçõás previstas no lnciso )(XXlll do art'

Constituição Federal.

PJ), através do comprovante emitido

em
70 da
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g. Certidáo negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo distribuidor da sede da proponente.

I
4.1 Definição - A presente contrataçáo visa realizar poda

ornamental e radical com supressão de algumas árvores em praças e canteiros
da cidade de Posse - Go.

4.2 Entrega - Os prazos mínimos necessários para o
desenvolvimento e entrega do projeto referente aos serviços descritos deverá
ser de 30 dias até a conclusão do serviço como um todo.

4.3 Prazo de entrega - Após emissão da nota de empenho e
Ordem de Serviço, a finalização da execução do serviço, deverá ser entregue
em ate 30 (trinta) dias.

4.4 Condições de recebimento: Será avaliado se o objeto foi
entregue como um todo em suas demandas.

4.5 Formalização dos pedidos: A formalização do pedido se
dará por meio de ordem de serviço, que será encaminhada para a contratada
por meio de correio eletrônico, devidamente designado pela mesma no ato da
contratação.

4.6 Do Pagamento: O pagamento ocorrerá em até 05 dias, após
emissáo de nota fiscal, a ser emitida, conforme a previsão de etapas de
pagamento.

4.6.í Etapas de pagamento -
30 Dias - (Vinculado a conclusão do objeto):

4,7 Formalização do Contrato - para a presente contratação
fica dispensado a formalização por meio de Termo de contrato, da presente
contratação, nos termos do art.95, inciso lda Lei Federal 14j332021,
fazendo as vezes ao termo de contrato a Nota de Empenho e a Ordem de
Fornecimento.

5.1 Gestiio e Fiscalização da Contratação _ A presente
contrataçáo terá gestão e fiscalização ligada a secretaria de Administração de
Posse nos termos do Atl. 117 da Lei Federal 14j33202i.

4. Execução da contratação

5. Gestão e Fiscalização



n ifiüiÜ'Ambiente
i*Éão-õ.r"nv-ot imcnto suttGnt'YGl

cÊrríor 2ü2t,/2024

pnm

habi

6.í - O prestador da presente conhatação será selecionado em

eiro lugar pelo criiério de Menor Preço' após deverá ter comprovada a sua

fii"ça*o" termos previstos neste teimo de referência' nas conformidades

com a Lei 14.13312021.

6.1.1 - Caso a empresâ que apresente o menor preço' não

esteja habilitad a paÍa a contrataçáo, passará o item de contratação para a

segunda colocada, devendo Íazeí a habilitaçáo desta' e caso necessite' não

".i"nOo 
a segunda habilitada, passa-se adiante para as demais nos mesmo

termos de habilitaçâo e colocaçáo'

6.1.2 - As demonstrações de não habilitação das

empresas, deverão constar no processo' bem como as convocaÇóes para as

demais colchoadas.

7.'.| Manter, durante execuçáo do objeto deste Termo de

Referência, todas as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas na

licitação, devendo comunicar à Prefeitura Municipal de Posse a suPerveniência

de fato imPeditivo da manutenção dessas condiçÕes;

7.5 - Entregar o objeto do contrato obedecendo aos prazos de

garantia e métodos corretos de execuçáo dos mesmos'

7.2 ' Arcar com todas as despesas' diretas ou indiretas'

decorrentes do cumprimento das obrigaçÓes assumidas' sem qualquer ônus

para a Prefeitura Municipal de Posse;

7'3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à

Administração ou a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo' até a entrega

do produto para a Prefeitura Municipal de Posse' incluindo serviços de terceiros

e na prestação da garantia;

7'4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela

Prefeitura Municipal de Posse, em qualquer etapa' da execução do objeto;

7.6 - Reparar, corrigir, remover' reconstruir ou substituir' às suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem

vícios, defeitos ou incorreções;

6. DO
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7.7 - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade' sobre todo e

qualquer assunto de intere-sse da Prefeitura Municipal de Posse' ou de

terceiros que tomar conhecimento em razáo da execuçáo do objeto contratado'

devendo orientar seus empregados nesse sentido;

7 ,8 - É. exPressamente

hansferência de responsabilidade da(s)

sejam fabricantes, representantes ou q

objeto;

7.9 - lndicar preposto para recebimento das notificações'

informando o endereço eletrônico (e-mail)' Íax e telefone;

7 .10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçÔes

referentes às leis trabalhistas, e previdência social e de segurança do trabalho'

em relação a seus emPregados;

8.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA' na forma

pactuada neste contrato.

8.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato' bem como

atestar na Nota Fiscal/Fatura, a entrega efetiva do objeto'

8,3 ' NotiÍicar, formal e tempestivamente' a Contratada sobre

irregularidades observadas nos produtos;

8.4 - Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos que venham a

ser solicitados Pela CONTRATADA'

8.5 - Aplicar, se for o caso' as sançÕes administrativas e

penalidades regulamentares e contratuais'

vedada sob nenhum Pretexto, à

vencedora(s) para outras entidades'

uaisquer outros, Para a execução do

9.1 - as sançôes administrativas para a presente contatação'

serão aplicadas, caso seja necessário, conforme preceitua aLei 14'13312021'

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9. Sançôes



n i:iirÍã*mpjstçç.
G6tào.2g2ll202a

10. Estimativa de

10.1 - Estimativa de Valor:

Posse- GO,22de Fevereiro de2022'

\,"Debora Patson Silva da Costa

I
I

I

RS

440,00
por árvore

Unidade83

naturais que inibem as brotaçÕes

laterais Para conferir maior

crescimento). A Poda de

limpeza (evitar que a queda de

ramos mortos coloque em risco a

integridade física das Pessoas ê

do patrimÔnio PÚblico e

particular), A Poda de

Emergência (remover Partes das

áNores que colocam em risco a

integridade fisica das Pessoas e

do patrimÔnio público e particular)

A Poda de Adequação

(solucionar ou amenizar conflitos

entre equipamentos urbanos e

arborização). Deverão ser

executadas em toda a extensão

das ruas e avenidas necessárias

que foram identificadas através

de vistoria técnica conforme

RELATÔRIO GERAL DO

As Podas de

OS(substituir

MUNICIPIO

Formação

mecanismos

01

957,99
por áNoreUnidade10

A SuPressão de árvores

mortas ou doentes ou árvores

com risco eminente

Previsão

E VALOR TOTAL
MAPA UNITDE PREçOADE

Valor TotalValor
UnitárioUnidadeQuantidadeDESCRIÇÃoITEM

R$

36.571,46

R$

9.579,9002

R$ 46.1 51,36VALOR TOTAL

10'2 - Dotaçáo Orçamentária: A presente contratação Íicará a

cargo de dotaçáo orçamentária vigente para o ano de 2022'

Secretária Municipal de Meio Ambiente'
Turismo e Desenvolvimento Sustentável


