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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TDR 

 

COLETA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

PROJETOS DE PROTEÇÃO (CONSTRUÇÃO DE 

CERCAS) DE NASCENTES, NA UGRH 3 SANTO 

ANTÔNIO - COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS 

DE DOM JOAQUIM, DORES DE GUANHÃES, 

FERROS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, MORRO 

DO PILAR, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E 

SENHORA DO PORTO, EM ATENDIMENTO AO 

PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE APPS E 

NASCENTES (P52). 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Termo de Referência (TDR) tem por finalidade apresentar subsídios técnicos e 

institucionais, bem como fornecer informações que permitam a formalização de propostas 

para a EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO (CONSTRUÇÃO DE CERCAS) DE NASCENTES, 

na Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRH) 3 – Santo Antônio, em atendimento ao 

Programa de Recomposição de APP´s e Nascentes (P52), previsto no Plano Integrado de 

Recursos Hídricos (PIRH – Doce) e priorizado no Plano de Aplicação Plurianual (PAP-Doce 

2016-2020). 

As nascentes contempladas pelo Programa foram previamente cadastradas e priorizadas 

pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio.  

O TDR estabelece os requisitos para a execução de projetos de proteção de nascentes, 

com descrição dos produtos esperados, conforme estabelecido no Item 6, a serem 

apresentados ao Instituto BioAtlântica, durante a vigência do contrato.  

Também se encontram detalhados a forma de entrega dos produtos, metodologia para a 

elaboração dos relatórios de proteção de nascentes e os prazos para entrega dos produtos 

– Itens 7, 8 e 9 do Termo de Referência. 

 

2. CONTEXTO 

 

As águas brasileiras, tornadas bens de domínio público com a promulgação da Constituição 

de 1988 e das Constituições Estaduais, têm seus usos disciplinados pela Lei Federal nº 9.433, 
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de 8 de janeiro de 1997. A Lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) trouxe 

aperfeiçoamentos e modernidade no modelo de gerenciamento das águas no País e 

baseia-se no fundamento de que a gestão dos recursos hídricos deva ser descentralizada e 

contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Integram o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

 

I. o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 

II. a Agência Nacional de Águas (ANA); 

III. os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

IV. os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs); 

V. os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais 

cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; e 

VI. as Agências de Água. 

 

Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, dentre 

outras funções, promoverem o debate de questões relacionadas a recursos hídricos e 

articular a atuação de entidades intervenientes; aprovar e acompanhar a execução do 

Plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento 

de suas metas; e estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

As Agências de Água, integrantes do SINGREH, são consideradas “braço executivo dos 

comitês” e exercem, dentre outras, a função de secretaria executiva, implementando as 

decisões de um ou mais comitês de bacia hidrográfica em suas respectivas áreas de 

atuação, de acordo com as competências que lhe são designadas no Art. 44 da Lei Federal 

nº 9.433/1997.  

Para operacionalização das Agências de Água, visando o cumprimento das atribuições 

estabelecidas na PNRH, foi publicada a Lei Federal n° 10.881, de 09 de junho de 2004, que 

dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de Águas e Entidades 

Delegatárias das funções de Agência de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de 

domínio da União e dá outras providências. No âmbito estadual, visando o cumprimento 

das atribuições estabelecidas na Política Estadual de Recursos Hídricos, foi publicada a 

Deliberação Normativa CERH nº 23, de 12 de setembro de 2008, que dispõe sobre os 

contratos de gestão entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e as entidades 

equiparadas a Agências de Bacias Hidrográficas relativas à gestão de recursos hídricos de 

domínio do estado de Minas Gerais. 
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2.1 Do Instituto BioAtlântica 

 

O Instituto BioAtlântica – IBIO, associação civil sem fins lucrativos, é a entidade delegatária e 

equiparada às funções de Agência de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. É uma 

unidade executiva descentralizada de apoio aos Comitês de Bacia Hidrográfica, com 

atribuições de suporte administrativo, técnico e financeiro. Foi selecionado em 2011, após 

edital público, em processo coordenado pela Agência Nacional de Água (ANA), e 

aprovado em plenárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Atualmente, atua como entidade delegatária e equiparada às funções de Agência de 

Águas de 12 (doze) Comitês de Bacias Hidrográficas, sendo 01 (um) em âmbito federal, 06 

(seis) em Minas Gerais e (05) no Espírito Santo: 

 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH - Doce - Federal) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH - Piranga - MG) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH - Piracicaba - MG) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio (CBH - Santo Antônio - MG) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí (CBH - Suaçuí - MG) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH - Caratinga - MG) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu (CBH - Manhuaçu - MG) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH – Guandu - ES) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce (CBH-Santa Maria do Doce – ES) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica Pontões e Lagoas do Rio Doce (CBH-Pontões e Lagoas – ES) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce (CBH-Barra Seca – ES) 

● Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana (CBH-Santa Joana – ES) 

 

Dessa forma, o Instituto BioAtlântica – IBIO além de atuar como Secretaria Executiva dos 

Comitês, tem a função de implementar as metas constantes do Programa de Trabalho dos 

Contratos de Gestão, em consonância com as diretrizes do Plano Integrado de Recursos 

Hídricos (PIRH) da bacia hidrográfica do rio Doce. 

 

2.2 Do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos da cobrança 

 

No intuito de orientar sobre os estudos, planos, projetos e ações a serem executados com 

recursos da cobrança pelo uso da água em toda a bacia hidrográfica do rio Doce, foi 

aprovado entre os meses de outubro e dezembro de 2015, pelos Comitês de bacias dos 

afluentes do rio Doce e pelo CBH Doce (Deliberação CBH Doce nº 48, de 1 de dezembro de 

2015), o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos arrecadados com a cobrança 

para o período de 2016 a 2020, a partir de programas priorizados do PIRH Doce. 
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2.3 Da bacia hidrográfica do rio Doce e seu afluente, o Rio Santo Antônio 

 

A bacia do rio Doce encontra-se situada na região Sudeste do País, entre os paralelos 17°45' 

e 21°15' S e os meridianos 39°30' e 43°45' W, compondo a região hidrográfica do Atlântico 

Sudeste. Possui uma área de drenagem de cerca de 86.715 km², dentre os quais 86% 

pertencente ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado do Espírito Santo, 

englobando um total de 228 municípios, dos quais 211 possuem sede dentro da bacia. 

O rio Doce possui suas nascentes nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, em Minas 

Gerais, e suas águas percorrem aproximadamente 850 km até atingir o Oceano Atlântico, 

no povoado de Regência, distrito do município de Linhares, no Espírito Santo (Figura 3.1). 

Existem dois rios de dominialidade federal na bacia do rio Doce: o rio Doce e o rio José 

Pedro, afluente do rio Manhuaçu. 

A bacia limita-se ao sul com a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a sudoeste com a 

bacia do rio Grande, a oeste com a bacia do rio São Francisco, ao norte e noroeste com a 

bacia do rio Jequitinhonha e a nordeste com as bacias do litoral norte do Espírito Santo. 

No Estado de Minas Gerais a bacia do rio Doce compõe-se de seis Unidades de Gestão dos 

Recursos Hídricos (UGRHs) com Comitês de Bacia já estruturados e no Estado do Espírito 

Santo, a bacia conta com três UGRHs com Comitês de Bacia também existentes. Esses 

comitês se inter-relacionam através do Comitê da Bacia do rio Doce (CBH Doce). 

As nove unidades estaduais de gestão de recursos hídricos (UGRHs) da bacia contemplam 

as UGHR1 Piranga; UGHR 2 Piracicaba; UGHR 3 Santo Antônio; UGHR 4 Suaçuí; UGHR 5 

Caratinga e UGHR 6 Manhuaçu, em Minas Gerais, e três no Espírito Santo, correspondente às 

UGHR 7 Guandu; UGHR 8 Santa Maria do Doce e UGHR 9 São José. 

 

Figura 1 Localização da bacia do rio Doce 
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A atividade econômica da bacia do rio Doce é bastante diversificada, destacando-se: a 

agropecuária (reflorestamento, lavouras tradicionais, cultura de café, cana-de-açúcar, 

criação de gado leiteiro e de corte e suinocultura.); a agroindústria (sucroalcooleira); a 

mineração (ferro, ouro, bauxita, manganês, pedras preciosas e outros); a indústria (celulose, 

siderurgia e laticínios); o comércio e serviços de apoio aos complexos industriais; e a 

geração de energia elétrica. 

A bacia abriga 80 Unidades de Conservação, sendo 69 localizadas em Minas Gerais e 11 no 

Espírito Santo. Abriga também duas grandes áreas reconhecidas pela UNESCO como 

Reservas da Biosfera, caracterizadas como áreas de importância mundial na conservação 

da biodiversidade, onde é possível desenvolver a gestão integrada da terra, das águas e da 

biodiversidade, a partir de um mosaico de unidades de UCs. São elas: a Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica (RBMA), no Espírito Santo, e a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço 

(RBSE), com parte de sua área na bacia, abrigando dois importantes biomas gravemente 

ameaçados, a mata atlântica e o cerrado. 

O cruzamento entre os dados de suscetibilidade à erosão e os usos do solo na UPGRH 3 

revelam o equilíbrio entre os sistemas naturais e antrópicos, com predomínio dos sistemas 

naturais, principalmente nas porções mais altas da UPGRH, próximo das nascentes dos rios 

Santo Antônio, rio do Peixe e rio Guanhães, entre outros. Em algumas cabeceiras, como na 

do rio Santo Antônio, o grau de suscetibilidade erosiva é forte, o que pode ser justificado 

pelo relevo da Serra do Espinhaço, caracterizado por picos e cristas com vales encaixados e 

vertentes retilíneas, íngremes e extensos escarpamentos, com topos em torno de 1300 a 

1500m de altitude. Além disso, ocorrem colinas em associação com cristas, com altitudes 

mais rebaixadas, com médias de 850 a 1000m. Na classe de forte suscetibilidade à erosão, 

os sistemas antropizados ocupam 55,2% e os naturais 44,8% da área da UPGRH DO3. Já a 

classe de média suscetibilidade à erosão tem mais de 60% das áreas sobre sistemas naturais. 

Apesar do grau de preservação ambiental na UPGRH, é fundamental a implantação de 

mecanismos de controle de erosão e preservação dos significativos fragmentos florestais ali 

ocorrentes, como forma de minimizar impactos e impedir o processo de degradação na 

região. 

No que tange às áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e recursos hídricos, 

a UPGRH DO3 conta com grandes áreas mapeadas. As principais situam-se junto às 

nascentes dos principais rios da Unidade, na porção alta da bacia, junto a calha do rio 

Santo Antônio. Essas áreas caracterizam-se como sendo de importância especial para 

conservação e proteção. 
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2.4 Do Programa de Recomposição de APPs e nascentes (P52) 

 

A bacia do rio Doce apresenta trechos em que há elevados índices de sólidos suspensos e 

áreas de intensa erosão do solo. Os efeitos da mata ciliar sobre a retenção de sólidos e 

manutenção de margens são conhecidos, e a instalação de uma unidade de 

demonstração favorece a multiplicação de iniciativas semelhantes. A utilização 

inadequada da bacia favorece a destruição de nascentes, o que eleva a gravidade dos 

eventos críticos de seca, com desabastecimento humano e animal nas áreas rurais e 

redução da vazão de base em toda a bacia. 

A revitalização de bacias constitui um meio eficiente de produzir o aumento das vazões 

mínimas, com benefícios ambientais permanentes associados. 

O Programa de Recomposição de APPs e nascentes (P52) visa a melhoria gradativa da 

qualidade ambiental, com redução do arraste de sedimentos pelo efeito da presença da 

mata ciliar e aumento da disponibilidade de água. O programa prevê a seleção de trechos 

críticos ou de interesse, com formulação de proposta de recomposição ou adensamento 

das matas ciliares, gerando unidades de demonstração, que serão monitoradas, sendo os 

resultados obtidos divulgados por toda a bacia. O programa também prevê a análise de 

processos de recuperação de nascentes, através do mapeamento, identificação e 

caracterização de nascentes para implantação de medidas demonstrativas para análise 

de eficiência e eficácia. 

O Programa P52 está previsto no Plano de Aplicação Plurianual para cada uma das nove 

unidades estaduais de gestão de recursos hídricos.   

 

3. OBJETO 

 

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para a 

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO (CONSTRUÇÀO DE CERCAS) DE NASCENTES na UGRH 

3 – Santo Antônio, compreendendo os municípios de Dom Joaquim, Dores de Guanhães, 

Ferros, Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo e Senhora do 

Porto, visando auxiliar no processo de adequação ambiental da bacia, por meio do 

isolamento de nascentes, a fim de que a vegetação seja reconstituída de forma natural. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1. Do Instituto BioAtlântica (IBIO) 

 

a) Licitar e contratar empresa especializada para a execução de serviços de proteção 

de nascentes (cercamento); 
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b) Fornecer à CONTRATADA, via digital, os dados referentes às nascentes previamente 

cadastradas e priorizadas pela Câmara Técnica de Planejamento e Projetos (CTPP) 

do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, relatórios de visitas, relatórios 

fotográficos, planta georreferenciada, memorial técnico e os projetos de proteção 

de nascentes dos imóveis participantes; 

c) Fornecer à CONTRATADA, para cópia, em meio físico, os Termos de Cooperação 

Mútua e de Compromisso, assinados pelos proprietários rurais aderentes ao 

Programa;  

d) Garantir o repasse de informações ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo 

Antônio sobre todas as etapas do processo de execução de serviços de proteção 

de nascentes por meio de reuniões, oficinas, audiências e debates, e da atuação de 

órgãos de representação colegiada; 

e) Indicar à CONTRATADA, com a devida antecedência, a data e o local das reuniões 

a serem realizadas com o CBH Santo Antônio e/ou IBIO; 

f) Fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas do trabalho; 

g) Notificar a CONTRATADA sobre irregularidades observadas na prestação dos serviços 

e/ou na entrega do objeto licitado; 

h) Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com este Termo 

de Referência; 

i) Supervisionar a entrega do objeto licitado, promovendo o acompanhamento e 

fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo. 

 

4.2. Da Contratada 

 

a) Realizar a execução dos trabalhos de proteção das nascentes – construção de 

cercas, mediante os cadastros e projetos fornecidos pelo IBIO, por meio de visitas 

técnicas em campo, apresentando os produtos definidos nos prazos estipulados no 

presente Termo de Referência – Anexo I do Ato Convocatório nº 001/2018; 

b) Fornecer os insumos necessários à execução integral dos serviços de proteção das 

nascentes, conforme especificações técnicas do projeto e Anexo V; 

c) Armazenar, em local apropriado e de sua responsabilidade, os insumos e 

equipamentos necessários à execução dos serviços de proteção das nascentes; 

d) Participar de 3 reuniões junto ao IBIO e ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo 

Antônio, com custeio exclusivo da CONTRATADA, em data e local a serem indicados 

a critério exclusivo da CONTRATANTE, para nivelamento de informações, 

andamentos dos serviços e resultados alcançados, com o objetivo de subsidiar e 

otimizar a execução dos produtos, dispostos no item 6 deste Termo de Referência;  
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e)  Atender as disposições, estabelecidas no Termo de Referência do Ato Convocatório 

nº 001/2018, proporcionando informações e análises para o perfeito entendimento 

dos serviços prestados, além de cumprir rigorosamente todos os prazos e atividades; 

f) Adequar e complementar os Produtos apresentados, quantas vezes forem 

necessárias, para atendimento ao conteúdo mínimo do Termo de Referência, sem 

custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive sem aumento, correção, reajuste de 

valores e/ou reequilíbrio econômico-financeiro contratual; 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, e a qualquer tempo durante, e, inclusive após a vigência do contrato, 

quaisquer omissões, vícios, defeitos ou incorreções, sejam aparentes ou ocultas, no 

serviço de cercamento das nascentes resultantes da execução ou de materiais 

empregados, observado o disposto na alínea “g” e nos projetos de proteção de 

nascentes dos imóveis participantes; 

h) Fornecer mão-de-obra, direta ou indireta, necessária à execução dos serviços, 

incluindo os encargos sociais, trabalhistas e fiscais; 

i) Assumir exclusiva e integralmente a responsabilidade pelos encargos decorrentes da 

mão-de-obra utilizada na execução dos serviços, em especial, os de natureza 

trabalhistas, inclusive aqueles decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho, 

previdenciários, fiscais e tributários, não se estabelecendo qualquer vínculo do seu 

pessoal com a CONTRATANTE; 

j) O pagamento de seguros de qualquer natureza, tributos, taxas, impostos e 

emolumentos municipais, estaduais e federais decorrentes dos serviços; 

k) Cumprir rigorosamente todos os prazos e atividades que são objeto deste Termo de 

Referência; 

l) Apresentar relato semanal das atividades já realizadas, através de e-mail ou outro 

meio digital definido pela CONTRATANTE; 

m) Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas; 

n) Os técnicos da CONTRATADA, quando nas dependências das instalações da 

CONTRATANTE ou demais órgãos ou entidades, ficarão sujeitos a todas as normas 

internas de segurança do respectivo local, inclusive àquelas referentes à 

identificação, trajes, higiene, trânsito e permanência em suas dependências. 

o) Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

p) Custear as atividades administrativas, incluindo, dentre outras, despesas de escritórios 

tais como ligações telefônicas, fax, papéis, reprografia, softwares, internet, etc., e 
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ainda as despesas com reuniões presenciais, diárias de viagem, transporte, 

hospedagem e alimentação de seus funcionários ou contratados; 

q) Executar os serviços com o necessário zelo, correção, celeridade e ética, envidando 

todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação, 

obedecendo rigorosamente às normas que regem o exercício de cada profissão ali 

envolvida, especialmente dos Conselhos de Classe; 

r) Zelar pelo sigilo dos dados, informações e quaisquer documentos que, porventura, 

venha ter acesso; 

s) Não transferir, total ou parcialmente, a execução do objeto desta contratação, nem 

substabelecer, sem prévio consentimento e autorização expressa da CONTRATANTE; 

t) Caso a CONTRATADA não cumpra com os níveis de qualidade e quantidade dos 

serviços previstos no Ato Convocatório N° 001/2018 e no Termo de Referência 

integrante, a CONTRATANTE, independente das sanções legais previstas, se reserva o 

direito de contratar terceiros para a execução dos serviços que não puderam ser 

executados pela CONTRATADA, ou forem executados de forma insatisfatória 

incorrendo a CONTRATADA em todas as despesas decorrentes de tal fato. 

u) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer ocorrência de falhas ou 

impropriedades que possam comprometer a execução dos serviços contratados.  

v) Adotar as providências necessárias no sentido de preservar o IBIO e mantê-lo a salvo 

de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza, no 

caso de ação trabalhista, cível ou indenizatória envolvendo os serviços prestados; 

w) Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

a envolvam, independente de solicitação; 

x) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos serviços a si 

adjudicados; 

y) Atender prioritariamente as solicitações feitas pela CONTRATANTE; 

z) Atender às solicitações de serviços através de requisição formal, por escrito ou por 

meio eletrônico, encaminhadas por funcionários devidamente credenciados, junto à 

CONTRATADA; 

aa) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, na prestação 

dos serviços contratados;  

bb) Abster-se, em qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 

outra informação acerca das atividades objeto deste processo de contratação, sem 

prévia autorização da CONTRATANTE; 

cc) Ressarcir, à CONTRATANTE, o valor correspondente ao pagamento de multas, 

indenizações ou despesas a esta imposta por Autoridade Competente, em 

decorrência do descumprimento pela CONTRATADA de Leis, Decretos ou 
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Regulamentos relacionados aos serviços objeto desta contratação. 

 

5.  ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

As áreas objeto de interesse desta contratação são pertencentes aos municípios de Dom 

Joaquim, Dores de Guanhães, Ferros, Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar, Santo Antônio 

do Rio Abaixo e Senhora do Porto, que compõem a bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio 

em Minas Gerais. 

Nestes municípios, foram elaborados 259 projetos de cercamento de nascentes, em 161 

imóveis rurais, perfazendo um perímetro total a ser cercado de 109.157 metros, conforme 

Anexo V. 

A Tabela 1 apresenta, para cada um dos municípios da área de atuação, a quantidade de 

nascentes, bem como o perímetro total a ser cercado.   

 

Tabela 1 – Quantitativo de nascentes e perímetro total a ser cercado em cada município 

 

Municípios 
Perímetro a ser 

Cercado (metros) 

Quantidade de 

Nascentes (un) 

Morro do Pilar 24.947 61 

Santo Antônio do Rio Abaixo 10.452 25 

Itambé do Mato Dentro 8.496 29 

Ferros 17.140 35 

Dores de Guanhães 16.012 33 

Dom Joaquim 15.821 35 

Senhora do Porto 16289 41 

Total 109.157 259 

 

6. PRODUTOS ESPERADOS 

 

Produto 1 - Plano de Trabalho 

Produto 2 – Construção de 109.157 metros lineares de cercas em 259 nascentes 

Produto 3 – Relatório Final 

 

6.1. PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO  

 

O Plano de Trabalho deve estabelecer as diretrizes a serem seguidas para a realização do 

trabalho. 

Esse Produto deverá, obrigatoriamente, conter: planejamento técnico e físico dos trabalhos, 

contextualização das ações, indicação das equipes, seu perfil, responsabilidades de cada 
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profissional, a descrição das atividades com sua organização, a metodologia de trabalho a 

ser empregada, os equipamentos a serem utilizados, fluxograma dos trabalhos e prazos 

previstos. 

A CONTRATADA deverá seguir o cronograma de execução físico-financeiro, disposto no 

item 9, para entrega do Plano de Trabalho. 

 

6.2. PRODUTO 2 - CONSTRUÇÃO DE 109.157 METROS LINEARES DE CERCAS EM 259 NASCENTES 

 

Este produto refere-se à construção de 109.157 metros lineares de cercas em 259 nascentes 

previamente indicadas, que deverá ser executada conforme item 8.2.  

 

A CONTRATADA deverá comprovar a construção de cercas por meio de 03 (três) Relatórios 

Técnicos Parciais de Proteção, sendo atestado pela CONTRATANTE por meio de três 

medições, da seguinte forma: 

 

 Medição 1: comprovação da construção de cercas em 85 nascentes mediante 

Relatório Parcial Técnico de Proteção 1; 

 Medição 2: comprovação da construção de cercas em 85 nascentes mediante 

Relatório Parcial Técnico de Proteção 2; 

 Medição 3: comprovação da construção de cercas em 89 nascentes mediante 

Relatório Parcial Técnico de Proteção 3. 

 

A CONTRATADA deverá incluir nos relatórios apenas os imóveis onde foram integralmente 

executados os serviços de cercamento das nascentes. Uma das condicionantes à 

validação do Produto 2 será o cumprimento desta exigência. 

 

A CONTRATADA deverá seguir o cronograma de execução físico-financeiro, disposto no 

item 9, para comprovar, mediante Relatórios Parciais Técnicos de Proteção, a quantidade 

de metros lineares efetivamente cercados. 

 

Os Relatórios Técnicos Parciais de Proteção deverão conter, obrigatoriamente, relatório 

organizado e individualizado por imóvel, com o seguinte conteúdo: 

 

 Termo de Desistência, assinado pelo representante legal do imóvel, caso o 

proprietário desista de executar o cercamento das nascentes (Anexo II); 

 Termo de Anuência, assinado pelo representante legal do imóvel, caso seja 

autorizada a execução do cercamento das nascentes (Anexo III); 
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 Cópia do documento pessoal com foto do representante legal do imóvel (RG ou 

CNH) e do documento comprobatório da propriedade ou posse rural; 

 Mapas das áreas georreferenciadas (a serem repassados posteriormente pelo IBIO, 

via digital) indicando a coordenada geográfica da nascente cercada; 

 Fotos de cada uma das nascentes cercadas no imóvel, antes e depois da 

construção das cercas. Antes da construção, deverão ser tiradas, pelo menos, duas 

fotos de cada área trabalhada em diferentes ângulos. Após a construção da cerca, 

deverão ser tiradas fotos nos mesmos ângulos em que foram tiradas antes da 

construção; 

 Foto da placa metálica afixada identificando que o imóvel participou do Programa 

de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) do Comitê de Bacia Hidrográfica do 

Rio Santo Antônio; 

 Descrição, por nascente cercada, do dimensionamento da cerca e do quantitativo 

de insumos utilizados.  

 Atestado de Execução de Serviços assinado pelo representante legal do imóvel 

(Anexo IV). Quando houver mais de uma nascente no imóvel rural, a CONTRATADA 

deverá discriminar o quantitativo de insumos efetivamente utilizados nos serviços de 

construção de cerca de cada nascente separadamente. 

 

Deverão ser anexadas nos Relatórios Parciais Técnicos de Proteção as notas fiscais de 

compra dos insumos, detalhando, no mínimo, as especificações e a quantidade de todos os 

insumos utilizados, conforme definido neste Termo de Referência - TDR. 

 

6.3.  PRODUTO 3 – RELATÓRIO FINAL  

 

Esse Produto consiste em uma versão simplificada contendo uma síntese de todos os 

serviços executados nos imóveis participantes do programa de proteção de nascentes, e 

apresentar o seguinte conteúdo, dividido em capítulos:  

 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO – Esse Capítulo deverá, obrigatoriamente, incluir:  

 Informações gerais sobre a bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio. 

 Descrição sobre a importância da proteção das áreas de preservação permanente, 

enfatizando as nascentes, principalmente contra o pisoteio de gado e interferência 

humana. 

 Descrição de todos os serviços que foram realizados pela CONTRATADA, destacando 

as principais dificuldades enfrentadas durante a execução dos trabalhos e possíveis 

sugestões.  
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CAPÍTULO 2: RELATÓRIO COMPILADO - Esse capítulo deverá, obrigatoriamente, conter o 

seguinte conteúdo:  

 Tabela contendo o quantitativo de área e perímetro efetivamente cercado em 

cada imóvel e município; 

 Mapa de cada um dos municípios com a identificação da localização das 

nascentes cercadas;  

 Mapa geral da bacia do Rio Santo Antônio com identificação da localização das 

nascentes cercadas em todos os municípios contemplados;  

 Relatórios fotográficos das reuniões e eventos em que a CONTRATADA participou 

durante a realização dos trabalhos; 

 Uma conclusão contendo o quantitativo total de área e perímetro cercado, 

quantidade de nascentes e de imóveis contemplados em cada um dos 7 (sete) 

municípios.  

 

Deverá ser entregue também, na mídia digital, os arquivos shapefile e KML de pontos de 

todas as nascentes e os polígonos efetivamente cercados neste trabalho, além dos projetos 

.mxd utilizados para a elaboração dos mapas. 

A tabela de atributos dos arquivos shapefile deverá conter campos/colunas de, no mínimo, 

município, nome do proprietário, nome do imóvel, perímetro e área cercada. 

Outras diretrizes sobre a organização dos geodados deverão ser observadas no Manual de 

Organização de Geodados do IBIO, a ser repassado à empresa. 

A CONTRATADA deverá seguir o cronograma de execução físico-financeiro, disposto no 

item 9, para entrega do Relatório Final. 

 

7. DA FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

Todos os produtos entregues deverão ser validados, conforme Item 11 deste Termo de 

Referência. Somente produtos validados serão considerados para fins de pagamento de 

parcela dos serviços da CONTRATADA. 

Os produtos deverão ser entregues em versão preliminar para análise e aprovação final pela 

CONTRATANTE. A versão final, após aprovação da CONTRATANTE, deverá ser apresentada 

em meio impresso, em 01 (uma) cópia impressas em papel A4 (210 x 297 mm), e 01 (uma) 

cópia em meio digital, em CD ou DVD gravado em seção fechada.  

Mapas e plantas deverão estar digitalizados no software ArcGis. Os arquivos com extensão 

KML e o conjunto de arquivos que compõe os shapes (arquivos .shp, .shx, .dbf, .prj, e outros) 

deverão ser entregues gravados em CD ou outra mídia não retornável. 
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Caso os produtos não sejam inicialmente aprovados, os mesmos deverão ser 

complementados e reapresentados ao CONTRATANTE até sua validação, sem qualquer 

custo adicional. 

Todo produto deverá ser acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

relativa à sua elaboração, podendo ser apresentado uma única ART contemplando todas 

as atividades a serem executadas durante o Contrato. 

Os relatórios deverão ser acompanhados de tabelas, mapas, quadros, formulários, entre 

outros elementos que se fizerem necessários para a perfeita compreensão do trabalho. 

Todas as peças componentes do trabalho executado pela CONTRATADA - relatórios, 

planilhas, banco de dados, fotos, filmagens, imagens e mapas, dentre outros - inclusive 

originais e CDs e/ou DVDs, serão de propriedade da CONTRATANTE. A CONTRATADA poderá 

reter cópia dos produtos acima indicados, mas sua utilização para fins diferentes do objeto 

deste instrumento necessitará de autorização prévia do CONTRATANTE mesmo depois de 

encerrado o contrato. 

 

8. MÉTODO DE TRABALHO 

 

Descrevem-se, a seguir, as etapas de trabalho e atividades necessárias ao desenvolvimento 

dos Produtos descritos no Item 6. 

Ressalta-se que, durante todo o desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA deverá 

sempre adotar a postura de se apresentar como empresa contratada pelo IBIO, com 

recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, alocados pelo Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio (CBH Santo Antônio). 

 

8.1. Produto 1 - Plano de Trabalho  

 

A CONTRATADA deverá elaborar Plano de Trabalho, contendo o detalhamento de como 

pretende desenvolver as atividades constantes deste Termo de Referência, bem como o 

cronograma de execução.  

Essa etapa deverá ter início tão logo seja firmado o contrato entre as partes e emitida a 

primeira Ordem de Serviço. O Plano de Trabalho deve estabelecer as diretrizes a serem 

seguidas para a realização do trabalho e abordar, obrigatoriamente, todo o conteúdo 

exigido no item 6.1. 

Aprovado o Produto 1, será emitida ordem de serviço para o Produto 2. 

 

8.2. Produto 2 – Construção de 109.157 metros lineares de cercas em 259 nascentes: 

 

8.2.1. Termo de Anuência e Termo de Desistência 
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Inicialmente, a CONTRATADA deverá coletar a assinatura no Termo de Anuência ou no 

Termo de Desistência dos representantes legais dos imóveis rurais indicados. 

O Termo de Anuência consiste na autorização do representante legal do imóvel rural para 

que os projetos de proteção de nascentes sejam executados em sua propriedade pela 

CONTRATADA, conforme este Termo de Referência. 

Nos casos em que não houver autorização para execução dos projetos, a CONTRATADA 

deverá coletar a assinatura dos representantes legais no Termo de Desistência.  

Quando houver desistência, a quantidade de metros lineares de construção de cercas 

indicada no Projeto de Proteção de Nascentes não será computada no cálculo para fins de 

pagamento do Produto 2, conforme fórmula especificada no Item 9. Ou seja, a 

CONTRATADA receberá apenas pela quantidade de metros lineares efetivamente cercados. 

 

8.2.2. Execução dos projetos de proteção das nascentes, por meio da construção de cercas 

 

Nessa etapa, a CONTRATADA deverá executar a construção das cercas de todas as 

nascentes dos imóveis participantes, e que não manifestarem desistência, conforme os 

projetos de proteção de nascentes, que serão repassados pelo IBIO a CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá conferir e validar as informações apresentadas nos projetos de 

proteção de nascentes, por meio de visitas técnicas aos imóveis rurais. 

Os projetos de proteção de nascentes dos imóveis participantes contêm: Identificação do 

participante; nome do imóvel rural, identificação da nascente, localização; perímetro e 

áreas a serem protegidas; quantificação de insumos (mourão, mourão esticador, arame 

farpado, e grampo) necessários para proteção das nascentes.  

A CONTRATADA deverá executar a construção das cercas conforme o item 8.2.3.  

A CONTRATADA deverá fornecer todos os insumos necessários para a construção da cerca. 

Os custos referentes à aquisição dos insumos, bem como o custo da mão de obra para a 

execução de todas as atividades e toda a logística, transporte e armazenamento envolvidos 

serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.  

A CONTRATADA deverá fornecer placas metálicas retangulares, nas dimensões de 1 metro 

de comprimento por 70 centímetro de altura, e fixá-las, em um local visível, 

preferencialmente na entrada do imóvel rural, em cada um dos 161 imóveis rurais, que 

receberão películas plásticas adesivas identificando que o imóvel participou do Programa 

de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo 

Antônio. As placas deverão ser confeccionadas em chapas de aço 18, lisas, planas e isentas 

de bordas cortantes. 
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A CONTRATADA deverá fornecer ainda as películas plásticas adesivas, nas dimensões de 1 

metro de comprimento por 70 centímetro de altura, para serem afixadas em cada uma das 

161 placas, com layout do adesivo a ser disponibilizado à CONTRATADA pelo IBIO. 

A CONTRATADA deverá fornecer também os suportes para fixação das placas, 

confeccionados de madeira imunizada, e fixá-los nas placas utilizando fixadores adequados 

de forma a manter rigidamente as placas em sua posição permanente, impedindo a soltura 

ou deslocamento das mesmas.  

 

8.2.3. Modelo de cerca, quantificação e especificações dos insumos a serem adquiridos 

pela CONTRATADA  

 

As cercas deverão ser construídas com 04 fios de arame farpado equidistantes, sendo o 1º 

fio a uma altura de 40 cm do solo; mourões distantes de 2,5 em 2,5 metros, fincados 60 cm 

no solo; e mourão esticador a cada 15 metros. 

Para a construção das cercas, a CONTRATADA deverá seguir a discriminação do 

quantitativo de insumos necessários, individualizado por nascente, conforme projetos e 

Anexo V. 

Os insumos a serem adquiridos pela CONTRATADA devem seguir as especificações 

apresentadas na tabela a seguir: 

 

INSUMO ESPECIFICAÇÕES 

Mourão 
Postes de Eucaliptos spp. tratados com autoclave (pressão e vácuo), 

medindo 2,20 m de altura e diâmetro entre 8,0 a 10,0 cm. 

Mourão Esticador 

Postes de Eucaliptos spp.  tratados com autoclave (pressão e vácuo), 

medindo 2,20 metros de altura e diâmetro entre 10,0 a 12,0 cm de 

diâmetro. 

Arame Farpado 250 a 350 KGF, de 2,0 a 2,2 mm, com galvanização tipo A 

Grampo 19 x 11, galvanização tipo A 

 

8.2.4. Coleta do Atestado de Execução de Serviços  

 

Após a realização integral dos trabalhos de construção de cercas, em cada imóvel rural, a 

CONTRATADA deverá coletar a assinatura do representante legal do imóvel no Atestado de 

Execução de Serviços (Anexo IV). 

Ressalta-se que é necessário identificar no atestado a(s) nascente(s) que será(ão) 

cercada(s), conforme identificação da nascente no projeto de proteção. 

Aprovado o Produto 2, será emitida ordem de serviço para o Produto 3. 
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8.3. Produto 3 - Relatório Final 

Nessa etapa, a CONTRATADA deverá elaborar Relatório Final, com a síntese do trabalho 

desenvolvido em cada município, relatando e avaliando os resultados obtidos. Deverá 

identificar, também, os principais problemas enfrentados e propostas para solucioná-los.  

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO  

 

O trabalho da Contratada se inicia após a assinatura do contrato de prestação de serviço e 

do recebimento das Ordens de Serviço referentes a cada produto. Nesse período, a entrega 

dos produtos ao longo do tempo deverá seguir o calendário apresentado abaixo: 

 

Produtos 
Prazo de 
entrega* 

(dias) 

Prazo 
Acumulado 

(dias) 

Mês 
Desembolso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ordem de serviço 

Produto 1 - Plano de 
Trabalho 

15 15 x                                       
10% 

Validação  15 30 

 

x                                     

Ordem de serviço 
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2.1. Medição 1: 
comprovação da 

construção de 
cercas em 85 

nascentes mediante 
Relatório Parcial 

Técnico de Proteção 
1 

60 90   

 

x x x x                             

80% 

Validação  30 120           

 

x x                         

Ordem de serviço 

2.2. Medição 2: 
comprovação da 

construção de 
cercas em 85 

nascentes mediante 
Relatório Parcial 

Técnico de Proteção 
2 

60 180               

 

x x x x                 

Validação  30 210                       

 

x x             

2.3. Medição 3: 
comprovação da 

construção de 
cercas em 89 

nascentes mediante 
Relatório Parcial 

Técnico de Proteção 
3 

60 240                       

 

x x x x         

Validação  30 270                               

 

x x     

Ordem de serviço 

Produto 3 - Relatório 
Final 

15 285                                     x   
10% 

Validação  15 300                                       x 
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*Os prazos para entrega de cada Produto serão contados a partir da data de emissão da Ordem de 

Serviço referente ao respectivo Produto. 

 

A validação dos produtos serão realizadas pela CONTRATANTE ou por terceiro por ele 

indicado, conforme prazo definido no cronograma de execução físico-financeiro. 

O prazo definido no cronograma de execução físico-financeiro para validação dos 

produtos considera que os produtos entregues à CONTRATANTE estejam em conformidade 

com os requisitos exigidos neste Termo de Referência. Logo, sendo detectado 

inconsistências e havendo necessidade de refazer serviços em campo, o prazo definido 

para validação poderá ser alterado até que a qualidade e os requisitos exigidos neste 

Termo de Referência sejam integralmente contemplados no produto analisado e fiscalizado. 

Somente produtos validados pela CONTRATANTE serão considerados como entregas válidas, 

e constituirão produtos para fins de pagamento de parcela dos serviços da CONTRATADA. 

O valor a ser pago ao Produto 2 será em função da quantidade de metros lineares 

efetivamente cercados e comprovado mediante os Relatórios Parciais Técnicos de 

Proteção, devidamente entregues e validados, de acordo com este Termo de Referência. 

 

A fórmula a seguir, será utilizada para calcular o valor a ser pago em cada uma das 03 (três) 

medições: 

 

Valor a ser pago em cada Medição =                                                    
0,80 x Valor Total do Contrato x Quantidade de metros lineares cercados 

109.157 

 

A CONTRATADA deverá incluir nos Relatórios Parciais Técnicos de Proteção, com vistas ao 

pagamento, apenas os imóveis onde foram integralmente executados os serviços de 

cercamento das nascentes.  

Caso sejam incluídos imóveis com execução parcial dos serviços de cercamento das 

nascentes, os metros lineares efetivamente cercados nesses imóveis não serão computados 

para fins de pagamento. 

 

10. DA SUPRESSÃO  

 

Exclusivamente no Produto 2, quando houver(em) desistência(s) do(s) representante(s) 

legal(is)do(s) imóvel(is) rural(is) em executar o cercamento, a CONTRATANTE realizará a 

SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO DE METROS LINEARES QUE NÃO FORAM CERCADOS.  
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11. VALIDAÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA  

 

Essa etapa consiste na verificação da qualidade técnica do produto e se os critérios 

estabelecidos neste Ato Convocatório ou posteriormente acordados pelas partes foram 

devidamente obedecidos, sendo efetuadas fundamentalmente por técnicos da 

CONTRATANTE. 

A critério da CONTRATANTE, serão realizadas vistorias in loco por terceiros nos imóveis 

participantes, para verificação dos trabalhos realizados pela CONTRATADA e validação do 

Produto 2. 

Feita a verificação, seja nos relatórios e dados entregues ou em campo, a critério da 

CONTRATANTE, e constatado algum equívoco, o IBIO notificará a CONTRATADA para que 

proceda às devidas correções/adequações, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, 

inclusive aumento, reajuste, correção ou reequilíbrio contratual. 

A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, proceder às devidas correções/adequações 

previamente à entrega da versão final dos produtos. 

O parecer favorável é indispensável para que seja efetuado o pagamento a CONTRATADA.  

 

12. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO  

 

O acompanhamento dos trabalhos será realizado por técnico designado pelo IBIO, quando 

da assinatura do Contrato.  

A execução do contrato, assim como o seu acompanhamento técnico, poderá ser 

monitorada a qualquer momento pelo IBIO ou outra organização designada por ele para tal 

fim. 

 

Governador Valadares, 21 de março de 2018. 

 

 

RICARDO ALCÂNTARA VALORY 

Diretor Geral  

Instituto BioAtlântica 
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ANEXO II 

 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________, portador(a) do RG n° 

___________________, inscrito no CPF sob nº ___________________, responsável pelo imóvel rural 

denominado _______________________, localizado na comunidade (distrito) 

_____________________________, no município de _____________________________________-MG, 

participante do Programa Recomposição de APP e Nascentes – P52, desenvolvido pelo 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio – CBH Santo Antônio, venho através deste 

Termo de Desistência, expressar minha decisão voluntária de desistir da execução de projetos 

de proteção (construção de cercas) em meu imóvel, na(s) nascente(s) 

________________________________________________________. 

 

Por ser verdade, assino o presente termo. 

 

 

_______________________________ - MG, _____ de _____________ de ______ 

 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Representante Legal                                                           CONTRATADA 
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ANEXO III 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________, portador(a) do RG n° 

___________________, inscrito no CPF sob nº ___________________, responsável pelo imóvel rural 

denominado _______________________, localizado na comunidade (distrito) 

_____________________________, no município de _____________________________________-MG, 

participante do Programa Recomposição de APP e Nascentes – P52, desenvolvido pelo 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio – CBH Santo Antônio, venho através deste 

Termo de Anuência, expressar minha decisão voluntária de permitir a execução de projetos 

de proteção (construção de cercas) em meu imóvel, na(s) nascente(s) 

________________________________________________________. 

 

Além disso, me comprometo a cumprir as responsabilidades abaixo: 

• Apresentar documentos pessoais com foto (RG ou CNH) e comprobatórios da 

propriedade ou posse do imóvel rural; 

• Franquear a entrada da empresa responsável pelo cercamento da(s) nascente(s) em 

meu imóvel. 

 

Por ser verdade, assino o presente termo. 

 

 

_______________________________ - MG, _____ de _____________ de ______ 

 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Representante Legal                                                             CONTRATADA 
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ANEXO IV 
 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________, portador(a) do RG n° 

___________________, inscrito no CPF sob nº ___________________, responsável pelo imóvel rural 

denominado _______________________, localizado na comunidade (distrito) 

_____________________________, no município de _____________________________________-MG, 

participante do Programa Recomposição de APP e Nascentes – P52, desenvolvido pelo 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio – CBH Santo Antônio, atesto que o(s) 

cercamento(s) da(s) nascente(s) __________________________________________________ em meu 

imóvel rural, foram executados integralmente conforme os projetos previamente elaborados.  

 

Abaixo, atesto o quantitativo de insumos efetivamente utilizados nos serviços de construção 

de cerca(s) da nascente localizada em meu imóvel rural: 

Nascente: __________________________________________________ 

 

QUANTIDADE DE INSUMOS 

UTILIZADOS 

DESCRIÇÃO DOS INSUMOS 

 Metros de cerca de arame farpado 

 Mourões 

 Mourão esticador 

 Grampo 

 

Por ser verdade, assino o presente atesto. 

 

_______________________________ - MG, _____ de _____________ de ______ 

 

 _____________________________  _____________________________ 

        Representante Legal                                                    CONTRATADA  
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ANEXO V  

 

ESPECIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE CERCAS 

 

Id Município 

Área total a 

ser cercada 

Tamanho 

da cerca 
Mourão 

Mourão 

Esticador 

Arame 

Farpado 
Grampo 

(m2) (m) (un) (un) (m) (un) 

LOTE 1 

1 Morro do Pilar 7342,1 494,4 198 33 1976 792 

2 Morro do Pilar 2571,95 218,03 88 15 872,12 352 

3 Morro do Pilar 4994 296,6 119 20 1186,4 476 

4 Morro do Pilar 5051,21 285,66 115 20 1143 460 

5 Morro do Pilar 8869,14 416,53 167 28 1666,12 668 

6 Morro do Pilar 11307,84 490,23 197 33 1961 788 

7 Morro do Pilar 4704,02 368,22 148 25 1473 592 

8 Morro do Pilar 3690,08 275,48 111 19 1102 444 

9 Morro do Pilar 8256,3 421,65 169 28 1686,6 676 

10 Morro do Pilar 4632,19 281,53 113 19 1126,12 452 

11 Morro do Pilar 1873188 5.114,77 2046 341 20.459,08 8.184 

12 Morro do Pilar 2065.28 196,73 79 14 787 316 

13 Morro do Pilar 5393,38 404,24 162 27 1616,96 648 

14 Morro do Pilar 15.430,23 605,14 243 41 2420,56 972 

15 Morro do Pilar 8693,27 383,08 154 26 1532,32 616 

16 Morro do Pilar 1800,16 173,67 70 12 694,68 280 

17 Morro do Pilar 2037,33 190,69 77 13 762,76 308 

18 Morro do Pilar 1405,79 144,94 58 10 579,76 232 

19 Morro do Pilar 12381,99 441,73 177 30 1766,92 708 

20 Morro do Pilar 5558,36 291,42 117 20 1165,68 468 

21 Morro do Pilar 4862,12 323,85 130 22 1295,4 520 

22 Morro do Pilar 3388,31 409,62 164 28 1638,48 656 

23 Morro do Pilar 6050,99 422,9 170 29 1691,6 680 

24 Morro do Pilar 6.390,15 368,16 148 25 1472,64 592 

25 Morro do Pilar 7379,57 418,31 168 28 1673,24 672 

26 Morro do Pilar 12590,9172 736,53 295 50 2946,12 1180 

27 Morro do Pilar 3930,39 238,61 96 16 954,44 384 

28 Morro do Pilar 10101,31 537,24 215 36 2148,96 860 

29 Santo Antônio do Rio Abaixo 4510,87 378,32 152 26 1513,28 608 

30 Santo Antônio do Rio Abaixo 2587,97 229,52 92 16 918,08 368 

31 Santo Antônio do Rio Abaixo 8543,7 435,01 174 29 1740,04 696 

32 Santo Antônio do Rio Abaixo 3353,26 264,67 106 18 1058,68 424 

33 Santo Antônio do Rio Abaixo 13676,84 589,2 236 40 2356,8 944 
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34 Santo Antônio do Rio Abaixo 10778,34 502,64 201 34 2010,56 804 

35 Santo Antônio do Rio Abaixo 2751,18 307,64 123 21 1230,56 492 

36 Santo Antônio do Rio Abaixo 5562,41 438,8 176 30 1755,2 704 

37 Santo Antônio do Rio Abaixo 6021,44 377,12 151 26 1508,48 604 

38 Santo Antônio do Rio Abaixo 7424,48 580,22 232 39 2320,88 928 

39 Santo Antônio do Rio Abaixo 2952,29 257,03 103 18 1028,12 412 

40 Santo Antônio do Rio Abaixo 5497,58 473,52 190 32 1894,08 760 

41 Santo Antônio do Rio Abaixo 39242,8108 2010,13 804 134 8040,52 3216 

42 Santo Antônio do Rio Abaixo 2054,92 182,15 73 13 728,6 292 

43 Santo Antônio do Rio Abaixo 6509,46 315,78 127 21 1263,12 508 

44 Santo Antônio do Rio Abaixo 8778,3789 555,84 223 37 2223,36 892 

45 Santo Antônio do Rio Abaixo 12083,83 212,55 85 15 850,2 340 

46 Santo Antônio do Rio Abaixo 6239,56 475,65 191 32 1902,6 764 

47 Santo Antônio do Rio Abaixo 6393,44 438,78 176 30 1755,12 704 

48 Santo Antônio do Rio Abaixo 1557,08 136,13 55 9 544,52 220 

49 Santo Antônio do Rio Abaixo 3402,02 299,59 120 20 1198,36 480 

50 Santo Antônio do Rio Abaixo 1688,66 182,67 73 13 730,68 292 

51 Santo Antônio do Rio Abaixo 1825,26 174,03 70 12 696,12 280 

52 Santo Antônio do Rio Abaixo 6893,84 385,71 155 26 1542,84 620 

53 Santo Antônio do Rio Abaixo 3361,74 249,68 100 17 998,72 400 

54 Itambé do Mato Dentro 14031,5 506,11 203 34 2024,44 812 

55 Itambé do Mato Dentro 8636,2 513,23 206 35 2052,92 824 

56 Itambé do Mato Dentro 6416,79 385,64 155 26 1542,56 620 

57 Itambé do Mato Dentro 3371,55 246,29 99 17 985,16 396 

58 Itambé do Mato Dentro 2422,73 236,9 95 16 947,6 380 

59 Itambé do Mato Dentro 2175,9 261,07 105 18 1044,28 420 

60 Itambé do Mato Dentro 2226,01 206,48 83 14 825,92 332 

61 Itambé do Mato Dentro 3419,32 293,59 118 20 1174,36 472 

62 Itambé do Mato Dentro 699,31 104 42 7 416 168 

63 Itambé do Mato Dentro 1116,83 144,36 58 10 577,44 232 

64 Itambé do Mato Dentro 5231,7 285,95 115 19 1143,8 460 

65 Itambé do Mato Dentro 3204,78 241,68 97 17 966,72 388 

66 Itambé do Mato Dentro 6679,97 418,25 168 28 1673 672 

67 Itambé do Mato Dentro 6555,53 331,48 133 22 1325,92 532 

68 Itambé do Mato Dentro 2747,68 210,75 85 14 843 340 

69 Itambé do Mato Dentro 1003,9 143,25 58 10 573 232 

70 Itambé do Mato Dentro 1804,03 173,86 70 12 695,44 280 

71 Itambé do Mato Dentro 1013,39 124,48 50 9 497,92 200 

72 Itambé do Mato Dentro 17240,62 562,36 225 38 2249,44 900 

73 Itambé do Mato Dentro 3866,05 240,5 97 16 962 388 

74 Itambé do Mato Dentro 2770,69 211,86 85 14 847,44 340 
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75 Itambé do Mato Dentro 4190,02 275,05 110 19 1100,2 440 

76 Itambé do Mato Dentro 9260,52 549,93 220 37 2199,72 880 

77 Itambé do Mato Dentro 11068,85 450,28 181 30 1801,12 724 

78 Itambé do Mato Dentro 1838,46 177,51 71 12 710,04 284 

79 Itambé do Mato Dentro 831,74 109,89 44 8 439,56 176 

80 Itambé do Mato Dentro 6665,38 321,97 129 22 1287,88 516 

81 Itambé do Mato Dentro 4526,19 314,32 126 21 1257,28 504 

82 Itambé do Mato Dentro 8731,43 454,52 182 31 1818,08 728 

83 Morro do Pilar 10026,02 518,16 208 35 2072,64 832 

84 Morro do Pilar 4926,1 331,26 133 22 1325,04 532 

85 Morro do Pilar 1166,88 137,3 55 10 549,2 220 

86 Morro do Pilar 2739,28 212,04 85 15 848,16 340 

87 Morro do Pilar 1278,68 139,65 56 10 558,6 224 

88 Morro do Pilar 4531,27 342,36 137 23 1369,44 548 

89 Morro do Pilar 3785,2 261,45 105 18 1045,8 420 

90 Morro do Pilar 6570,65 338,44 136 23 1353,76 544 

91 Morro do Pilar 6522,16 405,17 162 27 1620,68 648 

92 Morro do Pilar 2760,51 214,37 86 15 857,48 344 

93 Morro do Pilar 3329,61 244,64 98 17 978,56 392 

94 Morro do Pilar 4244,27 361,94 145 25 1447,76 580 

95 Morro do Pilar 8793,45 437,08 175 30 1748,32 700 

96 Morro do Pilar 3246,76 223,1 90 15 892,4 360 

97 Morro do Pilar 2532,74 221,27 89 15 885,08 356 

98 Morro do Pilar 6218,25 346,51 139 24 1386,04 556 

99 Morro do Pilar 1138,61 138,88 56 10 555,52 224 

100 Morro do Pilar 4083,2 257,31 103 18 1029,24 412 

101 Morro do Pilar 3541,1 284,13 114 19 1136,52 456 

102 Morro do Pilar 4632,97 293 118 19 1172 472 

103 Morro do Pilar 8579,64 402,71 162 27 1610,84 648 

104 Morro do Pilar 7259,66 391,95 157 27 1567,8 628 

105 Morro do Pilar 8068,88 583,74 234 39 2334,96 936 

106 Morro do Pilar 4476,31 290,23 116 20 1160,92 464 

107 Morro do Pilar 4310,34 283,48 114 19 1133,92 456 

108 Morro do Pilar 2050,85 187,41 75 13 749,64 300 

109 Morro do Pilar 7526,23 498,14 200 34 1992,56 800 

110 Morro do Pilar 2338,67 210,18 84 14 840,72 336 

111 Morro do Pilar 10239,38 676,4 271 45 2705,6 1084 

112 Morro do Pilar 1652,5 164,24 66 11 656,96 264 

113 Morro do Pilar 2021,23 178,88 72 12 715,52 288 

114 Morro do Pilar 3010,35 214,06 86 15 856,24 344 

115 Morro do Pilar 534 207,61 83 14 830,44 332 
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116 Dores de Guanhães 7092,31 470,27 189 32 1.881,08 756 

117 Dores de Guanhães 2.080,11 183,55 74 13 734,2 296 

118 Dores de Guanhães 3749,95 310,23 124 21 1.240,92 496 

119 Dores de Guanhães 11.066,17 353,11 142 24 1.412,44 568 

120 Dores de Guanhães 42.429,57 1.322,96 530 89 5.291,84 2.120 

121 Dores de Guanhães 26.124,07 1.701,12 681 114 6.804,48 2.724 

122 Dores de Guanhães 11.604,93 435,42 175 29 1.741,68 700 

123 Dores de Guanhães 3.677,91 305,39 123 21 1.221,56 492 

124 Dores de Guanhães 2.721,74 238,1 96 16 952,4 384 

125 Dores de Guanhães 1.654,33 167,82 68 12 671,28 272 

126 Dores de Guanhães 3.498,10 224,78 90 15 899,12 360 

127 Dores de Guanhães 943,28 143,9 58 10 575,6 232 

128 Dores de Guanhães 16.270,72 989,07 396 66 3956,28 1584 

129 Dores de Guanhães 855,9 110,39 45 8 441,56 180 

130 Dores de Guanhães 4.403,40 354,19 142 24 1416,76 568 

131 Dores de Guanhães 8415,54 437,91 176 30 1751,64 704 

132 Dores de Guanhães 7.273,18 422,59 169 29 1690,36 676 

133 Dores de Guanhães 7.446,34 349,93 140 24 1399,72 560 

134 Dores de Guanhães 12.292,60 706,05 283 47 2824,2 1132 

135 Dores de Guanhães 9.276,27 596,85 239 40 2387,4 956 

136 Dores de Guanhães 29.326,67 1.061,35 425 71 4245,4 1.700 

137 Dores de Guanhães 1638,76 150,34 61 10 601,36 244 

138 Dores de Guanhães 2.590,41 199,19 80 14 796,76 320 

139 Dores de Guanhães 3.315,69 250,67 101 17 1.002,68 404 

140 Dores de Guanhães 2115 184,48 74 13 737,92 296 

141 Dores de Guanhães 1.519,76 176,81 71 12 707,24 284 

142 Dores de Guanhães 24.246,42 1.098,61 440 74 4394,44 1760 

143 Dores de Guanhães 6.290,83 396,71 159 27 1586,84 636 

144 Dores de Guanhães 9116,32 441,32 177 30 1765,28 708 

145 Dores de Guanhães 14.540,24 615,89 247 41 2463,56 988 

146 Dores de Guanhães 14.876,54 810,79 325 54 3.243,16 1.300 

147 Dores de Guanhães 16.503,95 606,82 243 41 2427,28 972 

148 Dores de Guanhães 2.379,36 195,62 79 13 782,48 316 

149 Ferros 10.386,99 676,85 271 46 2707,4 1084 

150 Ferros 8.154,16 404,93 162 27 1619,72 648 

151 Ferros 8.091,84 386,85 155 26 1547,4 620 

152 Ferros 3.004,71 220,97 89 15 883,88 356 

153 Ferros 8.801,16 389,23 156 26 1556,92 624 

154 Ferros 6.075,20 248,44 100 17 993,76 400 

155 Ferros 13.893,66 647,87 260 44 2591,48 1040 

156 Ferros 2.976,60 259,82 104 18 1039,28 416 
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157 Ferros 3.036,08 245,2 99 17 980,8 396 

158 Ferros 2.908,17 325,45 131 22 1301,8 524 

159 Ferros 7.782,13 528,26 212 36 2113,04 848 

160 Ferros 18.829,53 858,74 344 58 3434,96 1376 

161 Ferros 4.453,11 196,79 79 14 787,16 316 

162 Ferros 1.037,60 125,15 51 9 500,6 204 

163 Ferros 6501,43 488 196 33 1952 784 

164 Ferros 1.241,87 145,55 59 10 582,2 236 

165 Ferros 27.729,65 1.085,29 435 73 4341,16 1740 

166 Ferros 27.755,59 612,02 245 41 2448,08 980 

167 Ferros 36.948,27 1.127,71 451 76 4510,84 1804 

168 Ferros 19707,69 943,68 378 63 3774,72 1512 

169 Ferros 4.109,96 333,15 134 23 1332,6 536 

170 Ferros 3.906,66 282,84 114 19 1131,36 456 

171 Ferros 6.588,65 336,79 135 23 1347,16 540 

172 Ferros 16.191,06 850,13 340 57 3400,52 1360 

173 Ferros 8.027,96 491,46 197 33 1965,84 788 

174 Ferros 15.654,63 762,06 305 51 3.048,24 1220 

175 Ferros 9.833,96 520,78 209 35 2083,12 836 

176 Ferros 5.162,74 287,38 115 20 1149,52 460 

177 Ferros 19.038,76 1.187,68 475 80 4750,72 1900 

178 Ferros 5.173,25 285,61 115 20 1142,44 460 

179 Ferros 4.001,59 267,12 107 18 1068,48 428 

180 Ferros 3.162,38 273 110 19 1092 440 

181 Ferros 9491,46 510,89 205 34 2043,56 820 

182 Ferros   397,79 160 27 1591,16 640 

183 Ferros 9.538,00 436,67 175 30 1746,68 700 

184 Dom Joaquim 11048,88 798,32 320 54 3193,28 1280 

185 Dom Joaquim 3612,36 295,6 119 20 1182,4 476 

186 Dom Joaquim 6149,35 473,92 190 32 1895,68 760 

187 Dom Joaquim 5381,16 363,54 146 25 1454,16 584 

188 Dom Joaquim 3569,95 302,31 121 20 1209,24 484 

189 Dom Joaquim   371,5 149 25 1486 596 

190 Dom Joaquim 7085,26 335,08 134 23 1340,32 536 

191 Dom Joaquim  8.950,13  533,46 214 36  2.133,84   856 

192 Dom Joaquim 2.290 210,04 84 14 840,16 336 

193 Dom Joaquim 3.503,44 200,58 80 13 802,32 320 

194 Dom Joaquim 3.229,66 206,98 83 14 827,92 332 

195 Dom Joaquim 15.714,26 1.008,02 404 68 4.032,08 1.616 

196 Dom Joaquim 16.329,01 1.040,08 417 70 4.163,20 1.668 

197 Dom Joaquim 4581,11 316,82 127 22 1267,28 508 
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198 Dom Joaquim 15.252,62 674,42 270 45 2697,68 1080 

199 Dom Joaquim 1242,14 144,23 58 10 576,92 232 

200 Dom Joaquim 7981.79 433,9 174 29 1735,6 696 

201 Dom Joaquim 3784,53 273,87 110 19 1095,48 440 

202 Dom Joaquim   243,6 98 17 974,4 392 

203 Dom Joaquim 2743,54 203,72 82 14 814,88 328 

204 Dom Joaquim 11586,01 600,29 240 40 2401,16 960 

205 Dom Joaquim 7.822,32 350,88 141 24 1.403,52 564 

206 Dom Joaquim 18790,42 971,63 389 65 3886,52 1556 

207 Dom Joaquim 11832,9 705,05 282 47 2820,2 1128 

208 Dom Joaquim 8787,79 584,85 234 39 2339,4 936 

209 Dom Joaquim 2094,93 171,51 69 12 686,04 276 

210 Dom Joaquim 2732,91 213,02 86 15 852,08 344 

211 Dom Joaquim 20.992,35 425,7 171 29 1.702,80 684 

212 Dom Joaquim 11.325,19 818,65 328 55 3.274,60 1.312,00 

213 Dom Joaquim 13.791,13 906,03 363 61 3.624,12 1452 

214 Dom Joaquim 5.431,68 333,79 134 23 1.335,16 536 

215 Dom Joaquim 5.501,16 389,66 156 26 1558,64 624 

216 Dom Joaquim 17.253,03 674,28 270 45 2697,12 1080 

217 Dom Joaquim 6354,94 507,71 204 34 2030,84 816 

218 Dom Joaquim 3679,98 271,74 109 18 1086,96 436 

219 Sra. Do Porto 11691,95 479,14 192 32 1916,56 768 

220 Sra. Do Porto 1390,81 147,49 59 10 589,96 236 

221 Sra. Do Porto 1187,46 134,16 54 9 536,64 216 

222 Sra. Do Porto 1572,37 155,77 63 11 623,08 252 

223 Sra. Do Porto 15124,84 683,56 274 46 2734,24 1096 

224 Sra. Do Porto 6.332,59 475,92 191 32 1.903,68 764 

225 Sra. Do Porto 26.430,39 1.316,66 527 88 5.266,64 2.108 

226 Sra. Do Porto 13.539,27 783,75 314 53 3.135 1.256 

227 Sra. Do Porto 8.336,30 441,99 177 30 1.767,96 708 

228 Sra. Do Porto 10.203,47 548,14 220 37 2.192,56 880 

229 Sra. Do Porto 5027,72 399,01 160 27 1596,04 640 

230 Sra. Do Porto 9540,79 606,69 243 41 2426,76 972 

231 Sra. Do Porto 6.000,57 315,71 127 21 1.262,84 508 

232 Sra. Do Porto 3.264,64 232,6 93 16 930,4 372 

233 Sra. Do Porto 2.269,62 194,07 78 13 776,28 312 

234 Sra. Do Porto 8831,15 539,38 216 36 2157,52 864 

235 Sra. Do Porto 4775,71 346,32 139 23 1385,28 556 

236 Sra. Do Porto 13.434,67 764,38 306 51 3.057,52 1.224 

237 Sra. Do Porto 4.287,21 310,02 124 21 1.240,08 496 

238 Sra. Do Porto 1.434,62 158,67 64 11 634,68 256 



 

56 
Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212-4350 

239 Sra. Do Porto 422,11 55,56 23 4 222,24 92 

240 Sra. Do Porto 1965,69 170,69 68 12 682,76 272 

241 Sra. Do Porto 5.620,19 315,04 126 21 1.260,16 504 

242 Sra. Do Porto 3.499,88 230,33 93 16 921,32 372 

243 Sra. Do Porto 22.054,44 1.152,01 461 77 4.608,04 1.844 

244 Sra. Do Porto 4151,49 304,1 122 21 1216,4 488 

245 Sra. Do Porto   229,87 92 16 919,48 368 

246 Sra. Do Porto 1.418,18 150,34 60 10 601,36 240 

247 Sra. Do Porto 1714,86 158,54 64 11 634,16 256 

248 Sra. Do Porto 1353,89 148,4 60 10 593,6 240 

249 Sra. Do Porto 7.189,31 417,47 167 28 1.669,88 668 

250 Sra. Do Porto 17.372,72 723,1 290 49 2.892,40 1.160 

251 Sra. Do Porto 2.309,28 185,62 75 13 742,48 300 

252 Sra. Do Porto 2.884,83 216,66 87 15 866,64 348 

253 Sra. Do Porto   272,77 110 19 1091,08 440 

254 Sra. Do Porto 8.592,33 445,7 179 30 1.782,80 716 

255 Sra. Do Porto 9378,33 404,27 162 27 1617,08 648 

256 Sra. Do Porto 13.568,18 779,58 312 52 3.118,32 1.248 

257 Sra. Do Porto 2.179,94 232,55 93 16 930,2 372 

258 Sra. Do Porto   382,68 153 26 1530,72 612 

259 Sra. Do Porto   280,02 112 19 1120,08 448 

TOTAL  

Área total a 

ser cercada 

Tamanho 

da cerca 
Mourão 

Mourão 

Esticador 

Arame 

Farpado 
Grampo 

(m2) (m) (un) (un) (m) (un) 

3.671.954 109.157 43.983 7.380 436.632 175.076 
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ANEXO VI 

 

EXEMPLO DE PLANTA GEORREFERENCIADA DA ÁREA A SER CERCADA (FORNECIDA EM VIA 

DIGITAL) E LOCALIZAÇÃO (GOOGLE EARTH) 

 

 
 

Figura 01- (Croqui com o dimensionamento da área e perímetro de cada área recuperada) 
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ANEXO VII 

 

EXEMPLO DE MEMORIAL TÉCNICO 

 

 

 

Figura 02- (especificação das coordenadas coletadas em campo) 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de “liquidez corrente” 

(LC); “liquidez geral” (LG) e “solvência geral” (SG). Assim, a empresa deverá calcular os 

referidos índices utilizando as fórmulas constantes do quadro abaixo. 

 

Os índices calculados deverão acompanhar, obrigatoriamente, as demonstrações 

contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes 

resultados: 

 

I. Liquidez corrente: índice maior ou igual a 1,00; 

II. Liquidez geral: índice maior ou igual a 1,00; e 

III. Solvência geral: índice maior ou igual a 1,00. 

 

MODELO DE CÁLCULO 

ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA 

LC =  

LG =  

SG =  

 

__________________,__________de_____________ de 2018. 

Nome legível:____________________________________________________  

Assinatura (Representante Legal):____________________________________ 

 

__________________,__________de_____________ de 2018. 

 

Nome legível:____________________________________________________ 

Assinatura (Representante Legal):____________________________________ 
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ANEXO IX 

 

MODELO DE TERMO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

Ao INSTITUTO BIOATLÂNTICA 

Prezados Senhores, 

 

Examinamos o inteiro teor do Ato Convocatório nº 01/2018 e seus Anexos, e apresentamos a 

presente Proposta de Preços, em conformidade com as Especificações Técnicas constantes 

do referido Edital, no valor total de R$ ...................  (......................................reais), conforme 

segue na Tabela 01 abaixo: 

TABELA 01 

PRODUTOS 
DESEMBOLSO 

(%) 

VALOR POR METRO 

LINEAR * 
VALOR TOTAL DO PRODUTO 

Produto 1 - Plano de Trabalho 10 _  R$                         

Produto 2 - Construção de 109.157 

metros lineares de cercas em 259 

nascentes 

80 

 

R$                        (metro 

linear) 

 

 R$                         

Produto 3 - Relatório Final 10 _  R$                         

 

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a efetuar a completa prestação do 

serviço com alto grau de qualidade técnica, em conformidade com as Especificações 

Técnicas detalhadas no ANEXO I – Termo de Referência, conforme, consolidando as 

atividades executadas em cada etapa do trabalho. 

 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 [sessenta] dias 

após a data da apresentação das propostas. Esta proposta é um compromisso vinculatório 

para nós e pode ser aceita a qualquer tempo antes do término daquele prazo.  

 

Segue anexa a composição de preços, para os termos do item 6.9.1 a 6.9.3 do Ato 

Convocatório – Preço Inexequível. 

 

 

 

 

 

 

Por fim, DECLARAMOS que estão incluídos no preço todos os tributos diretos e indiretos, 

despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

VALOR TOTAL R$ 

OBS: A Composição de Preços deverá ser apresentada APENAS se a proposta de 

preço tiver o valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor estimado para a 

contratação previsto no item 16.4 do Ato Convocatório, correspondente a R$ 

1.753.442,04 (um milhão setecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta 

e dois reais e quatro centavos). 
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comerciais, taxas e seguros, bem como materiais, insumos, equipamentos e quaisquer outras 

despesas necessárias à execução do objeto do Ato Convocatório nº 01/2018. 

 

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos. 

 

 

Nome legível:_____________________________________________________ 

 

Assinatura (Representante Legal):_____________________________________ 

 

Carimbo da Empresa:________________________________________________ 

 

Endereço Completo: ________________________________________________ 

 

Telefone: _____________________ E-mail: ______________________________ 

 

Banco:________________________  Agência:____________________________ 

 

Nº da Conta Bancária:___________________  
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ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENORES DE IDADE 

 

 

 

 

Nome da Empresa ________________________, CNPJ nº _______________________, sediada - 

(endereço completo______________________) DECLARA, sob as penas da lei, que não possui 

em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), (Lei nº 9.854/99 e Decreto nº 

4.358/2002). 

 

Governador Valadares, _____ de ___________________de 2018. 

 

 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 

Nome da Empresa ________________________________________________________, CNPJ nº 

___________________________________________________, sediada (endereço completo) 

_______________________________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

do Ato Convocatório, incluindo não constar em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro (a) ou parentes, até o 3° (terceiro) grau, de qualquer funcionário do INSTITUTO 

BIOATLÂNTICA (Órgãos da Administração, Diretoria, Assembleia Geral, Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

Governador Valadares, _____ de ___________________de 2018. 

 

 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO XII 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 

APARELHAMENTO E PESSOAL 

 

 

 

 

Nome da Empresa ________________________________________________________, CNPJ nº 

___________________________________________________, sediada (endereço completo) 

_______________________________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, sob 

as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos 

equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da 

licitação. 

 

 

 

Governador Valadares, _____ de ___________________de 2018. 

 

 

 

Assinatura do Representante 
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ANEXO XIII 

 

MODELO TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO 

 

 

I – PARTES  

a).........................., pessoa jurídica  de direito  privado, com endereço na 

..............................., n° ............- ........................- ...., CNPJ n°.................................., neste ato 

representada, na forma de seus Estatutos Sociais, por seu  .................................,  

...................................................,  (naturalidade),  (estado civil), (CPF), residente e 

domiciliado ................................................., .......,aqui referida como .......................... ; 

b)............................................................................................................................................, 

doravante denominada simplesmente ......................; empresas aqui também referidas, em 

conjunto e/ou individualmente, como “PARTE” ou “PARTES”, conforme o exigido, 

diferenciadamente, para cada contexto; 

 

Considerando que o INSTITUTO BIOATLÂNTICA, promove o processo de Coleta de Preços, 

tipo “Menor Preço Global” – Ato Convocatório nº 01/2018, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para a EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO (CONSTRUÇÀO DE 

CERCAS) DE NASCENTES na UGRH 3 – Santo Antônio, compreendendo os municípios de Dom 

Joaquim, Dores de Guanhães, Ferros, Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar, Santo Antônio 

do Rio Abaixo e Senhora do Porto, visando auxiliar no processo de adequação ambiental da 

bacia, por meio do isolamento de nascentes, a fim de que a vegetação seja reconstituída 

de forma natural; 

 

Considerando que o edital para a Licitação em pauta permite a participação de empresas 

em consórcio para a apresentação conjunta de proposta;  

 

Considerando que as empresas acima qualificadas têm interesse em participar desse 

processo licitatório em consórcio formado por elas; 

 

Têm entre si pactuado, nos termos do disposto no art. 33, I, da Lei 8.666/93, e para os fins nele 

previstos, o presente TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO, que ajustam 

segundo as cláusulas e condições adiante dispostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

Pelo presente instrumento particular de TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 

CONSÓRCIO, as PARTES comprometem-se a se consorciar para participar do processo de 
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Coleta de Preços, tipo “Menor Preço Global” – Ato Convocatório nº 01/2018, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO 

(CONSTRUÇÀO DE CERCAS) DE NASCENTES na UGRH 3 – Santo Antônio, compreendendo os 

municípios de Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Ferros, Itambé do Mato Dentro, Morro do 

Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo e Senhora do Porto, visando auxiliar no processo de 

adequação ambiental da bacia, por meio do isolamento de nascentes, a fim de que a 

vegetação seja reconstituída de forma natural, promovido pelo INSTITUTO BIOATLÂNTICA, em 

todas as suas etapas, apresentando proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o 

respectivo CONTRATO, para o que firmarão CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, 

observados os termos do que dispõem a Lei 6.404/86 e 8.666/93, comprometendo-se a dar 

cabal cumprimento a todas as obrigações assumidas por força deste instrumento, que 

celebram em caráter irrevogável e irretratável. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO 

A empresa ........................................ fica designada como empresa líder do CONSÓRCIO, 

com poderes para representar as demais consorciadas junto ao INSTITUTO BIOATLÂNTICA, 

em todos os atos, comunicações e avisos relacionados com a licitação em apreço ou com 

o contrato dela decorrente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXCLUSIVIDADE 

As PARTES que compõem o CONSÓRCIO obrigam-se, por este instrumento, a não integrar 

outro consórcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Licitação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

As empresas que formam o CONSÓRCIO responderão solidariamente, perante o INSTITUTO 

BIOATLÂNTICA, por todos os atos praticados pelas PARTES, seja durante as fases da licitação 

ou durante a execução do contrato, que dela eventualmente decorra. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE 

Declaram as PARTES que não alterarão a constituição ou composição do consórcio sem 

prévia e expressa anuência do INSTITUTO BIOATLÂNTICA, obrigando-se a manter sempre 

presentes as condições que assegurarem a habilitação do CONSÓRCIO, até a conclusão 

dos serviços a serem contratados, exceto na hipótese de as PARTES virem a se fundir numa 

só, que as suceda para todos os fins e efeitos legais. 

CLÁUSULA SEXTA – DA NATUREZA DO CONSÓRCIO 

Para a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO, ajustam as PARTES que a execução dos 

serviços será distribuída da seguinte forma: 
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.......................... - obriga-se a executar a parcela correspondente a __% (____________) do 

objeto da licitação; 

.......................... - obriga-se a executar a parcela correspondente a __% (___________) do 

objeto da licitação; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INSTRUMENTO DEFINITIVO 

Caso a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO venha a ser adjudicada, obrigam-se as 

PARTES a promover, no prazo de até 3 (três) dias antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, cuja duração será, no mínimo, igual ao prazo 

necessário para a prestação de serviços especializados em confecção/produção de 2.500 

(duas mil e quinhentas) agendas personalizadas para os comitês que integram a Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce, objeto da licitação referida, até sua definitiva aceitação, que 

deverá observar os dispositivos legais aplicáveis, as cláusulas do edital acima referido e 

todos os termos deste COMPROMISSO. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

Este Compromisso de Constituição de Consórcio é firmado por prazo indeterminado, 

vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso 

ocorra qualquer dos seguintes fatos: 

 

I. ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de 

inabilitação do consórcio;  

II. ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de 

desclassificação do consórcio; 

III. depois de esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipótese de 

adjudicação de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de 

anulação/revogação da licitação;  

IV. no caso de desistência de interposição dos recursos acima previstos, por vontade 

das PARTES; 

V. depois de celebrado e registrado o instrumento de constituição de consórcio a que 

se refere a Cláusula Nona, que substituirá este para os fins de direito.  

 

CLÁUSULA NONA – DO ENDEREÇO 

O CONSÓRCIO, para os fins da licitação, adotará como endereço o da LÍDER, situado na 

Rua ............., nº ....., ............, ..............., Estado (CEP ......................), telefone ......................, 

fax......................... 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Elegem as PARTES, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste instrumento, o foro da 

Comarca de XXXX, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Parágrafo único 

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam este instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas a tudo presentes. 

  

 

CIDADE ___ de __________ de 2018. 

 

 

Empresa 01:________________________ 

Representante:________________________ 

Assinatura:________________________ 

 

Empresa 02:________________________ 

Representante:________________________ 

Assinatura:________________________ 

 

Testemunha 01:________________________ 

CPF:________________________ 

Assinatura:________________________ 

 

Testemunha 02:________________________ 

CPF:________________________ 

Assinatura:________________________ 
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ANEXO XIV 

 

MODELOS DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

OBS: No caso de consórcio, deverão ser informados os dados da empresa líder. 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 01/2018 – INSTITUTO BIOATLÂNTICA 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

Consórcio: [   ] Sim         [   ] Não  

 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço completo 

Telefones 

E-mail 

Responsável para Contato: 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 01/2018 – INSTITUTO BIOATLÂNTICA 

ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO 

Consórcio: [   ] Sim         [   ] Não  

 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço completo 

Telefones 

E-mail 

Responsável para Contato: 
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ANEXO XV 

 

MINUTA DE TERMO CONTRATUAL 

 

 

CONTRATO N° ______ DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO BIOATLÂNTICA, 

ENTIDADE DELEGATÁRIA DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA 

DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE E 

A EMPRESA ....................................................... 

 

O INSTITUTO BIOATLÂNTICA, Entidade Delegatária de Funções de Agência de Água da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce, associação civil sem fins lucrativos, situada na Rua Afonso Pena, 

2.590, Centro - Governador Valadares / MG - CEP 35.010-000, inscrito no CNPJ sob nº 

05.112.703/0002-06, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, RICARDO ALCÂNTARA 

VALORY, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do documento de identidade 

nº 576.035 SPTC-ES, e do CPF nº 903.846.527-00, e pelo Diretor Técnico, FABIANO HENRIQUE DA 

SILVA ALVES, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do documento de 

identidade nº MG 11.207.222, expedida pela SSP-MG, e do CPF nº 047.927.516-59, doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE e a 

empresa.............................................,estabelecida ..................................., CNPJ............................, 

representada por ................................., neste Contrato denominada contratada, celebram o 

presente contrato de prestação de serviços de execução de projetos de proteção 

(construção de cercas) de nascentes na UGRH 3 – Santo Antônio, compreendendo os 

municípios de Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Ferros, Itambé do Mato Dentro, Morro do 

Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo e Senhora do Porto, consoante especificações constantes 

no ANEXO I - Termo de Referência, do Ato Convocatório n° 01/2018, e com a respectiva 

proposta da Licitante ora CONTRATADA, nos termos da Resolução ANA nº. 552/2011, de 15 

de agosto de 2011 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

Este Contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para a execução de 

projetos de proteção (construção de cercas) de nascentes na UGRH 3 – Santo Antônio, 

compreendendo os municípios de Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Ferros, Itambé do 

Mato Dentro, Morro do Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo e Senhora do Porto, visando 

auxiliar no processo de adequação ambiental da bacia, por meio do isolamento de 

nascentes, a fim de que a vegetação seja reconstituída de forma natural, a ser realizado nos 

termos, condições e especificações dispostas na Cláusula Terceira. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO  

O preço global estimado do presente Contrato é de R$ xx (xxxx mil reais), conforme disposto 

na Tabela 01, correspondente à prestação dos serviços descritos nas Cláusulas Primeira e 

Terceira.  

     TABELA 01 

PRODUTOS VALOR TOTAL DO PRODUTO VALOR POR METRO LINEAR * 

Produto 1 - Plano de Trabalho R$ _ 

Produto 2 - Construção de 109.157 

metros lineares de cercas em 259 

nascentes 

 

R$ 

 

R$                       (metro linear) 

Produto 3 - Relatório Final R$ _ 

 

 

 

Parágrafo Primeiro 

Os valores contratados não sofrerão aumento, reajustes ou correções, ainda que prorrogado 

o Contrato para a conclusão da prestação do serviço, bem como para atender às 

adequações técnicas que se fizerem necessárias, conforme disposto no Parágrafo Segundo 

da Cláusula Sétima, ou em função de excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante a execução contratual.  

 

Parágrafo Segundo 

Estão incluídos no preço todos os tributos diretos e indiretos, despesas com mão-de-obra, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas e seguros, 

transporte, deslocamento, bem como materiais, mercadorias, insumos, equipamentos e 

quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES  

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços citados na Cláusula Primeira, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I, em especial em Itens 06 – 

Produtos Esperados, 07 – Forma de Entrega dos Produtos, 08 – Método de Trabalho e 09 – 

Cronograma de Execução Físico/Financeira, constante do Ato Convocatório Nº 01/2018 os 

quais são partes integrantes deste Contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas 

na Cláusula Oitava deste instrumento. 

 

Parágrafo Primeiro 

Deverão ser entregues os seguintes produtos: 

• Produto 1 - Plano de Trabalho 

VALOR TOTAL R$ 
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• Produto 2 – Construção de 109.157 metros lineares de cercas em 259 nascentes 

• Produto 3 - Relatório Final  

 

Parágrafo Segundo  

Os produtos somente serão recebidos e aceitos pela CONTRATANTE após a verificação de 

conformidade de seus conteúdos em relação às exigências e especificações técnicas 

constantes do ANEXO I - Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ou qualquer outro meio idôneo 

adotado pelo INSTITUTO BIOATLÂNTICA, após a efetiva prestação dos serviços e no prazo de 

até 15 (quinze) dias, contados do expresso atesto/aprovação do INSTITUTO BIOATLÂNTICA 

relativamente aos respectivos serviços estabelecidos no item 6 – Produtos Esperados do 

ANEXO I - Termo de Referência, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura de serviço, 

observando-se a retenção dos tributos e contribuições determinadas pelos órgãos fiscais e 

fazendários, em conformidade com a legislação vigente, quando for o caso. 

 

Parágrafo Primeiro 

Os pagamentos serão efetuados quando da validação, pela CONTRATANTE, de cada um 

dos produtos definidos no Termo de Referência – TDR, entregues pela CONTRATADA, 

conforme consta da Tabela 01 abaixo: 

TABELA 02 

Produtos 
Desembolso 

(%) 

Valor por 

Produto 

Produto 1 - Plano de Trabalho 10% R$ 

Produto 2 - Relatório Parcial Técnico de 

Proteção – Medição 01 

80% 
R$ 

 

Produto 2 - Relatório Parcial Técnico de 

Proteção – Medição 02 

Produto 2 - Relatório Parcial Técnico de 

Proteção – Medição 03 

Produto 3 - Relatório Final 10% R$ 

TOTAL 100% R$ 

* Todas as datas devem ser contadas a partir da data de emissão da Ordem de Serviço referente ao 

respectivo Produto. 

Parágrafo Segundo 

Somente produtos validados pela CONTRATANTE serão considerados como entregas válidas, 

e constituirão produtos para fins de pagamento de parcela dos serviços da CONTRATADA. 
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Parágrafo Terceiro 

A Nota Fiscal/Fatura somente será emitida após o expresso atesto/aprovação dos 

respectivos serviços e determinação do INSTITUTO BIOATLÂNTICA, devendo especificar as 

informações constantes do Parágrafo Quarta desta Cláusula Quarta, bem como os recursos 

financeiros constantes na Cláusula Quinta e especificado nas respectivas Ordens de Serviço, 

observado o seguinte: 

 

I. Para que o pagamento ocorra dentro do mês de apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do caput desta Cláusula, a prestação dos serviços com a 

entrega das agendas deverá ser concluída impreterivelmente até o dia 15 (quinze) 

do referido mês, para o devido atesto/aprovação e posterior autorização para a 

emissão da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do caput deste Parágrafo Primeiro; 

II. Caso a prestação dos serviços com a entrega das agendas seja concluída após o 

dia 15 (quinze) do respectivo mês, somente terão a Nota Fiscal/Fatura autorizada 

para emissão e pagamento no mês subsequente, condicionada ao expresso 

atesto/aprovação dos serviços pelo INSTITUTO BIOATLÂNTICA, observado o prazo de 

pagamento disposto no caput desta Cláusula e as disposições do inciso I, deste 

Paragrafo Primeiro. 

Parágrafo Quarto 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de suas 

obrigações, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, ou ainda de natureza 

fiscal. 

 

Parágrafo Quinto 

Para que o CONTRATANTE efetue qualquer pagamento, deverá a CONTRATADA, por 

ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, fazer prova do recolhimento mensal dos 

encargos sociais, previdenciários e fiscais, por meio da apresentação das respectivas 

Certidões Negativas de Débitos (CND) previdenciária, trabalhista, FGTS e das Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal, bem como comprovar a manutenção de sua qualificação 

econômico-financeira, através de Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida 

até 120 (cento e vinte) dias de sua apresentação. 

 

Parágrafo Sexto 

Na Nota Fiscal/Fatura deverá vir destacado, obrigatoriamente, o seguinte: 

I. O número do Ato Convocatório: Nº 01/2018; 

II. O número deste Contrato: Contrato nº ...../2018; 
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III. O número do Contrato de Gestão especificado na ordem de serviço: Contrato de 

Gestão Nº 072/ANA/2011; 

IV. A descrição dos serviços prestados conforme o objeto do presente contrato (e 

respectivas ordens de serviço), com o respectivo valor bruto; 

V. As retenções na fonte de modo análogo àquelas previstas pela Secretaria da 

Receita Federal. 

 

Parágrafo Sétimo 

O INSTITUTO BIOATLÂNTICA fará as retenções destacadas na Nota Fiscal/Fatura, previstas na 

legislação Federal, e as repassará, integralmente, para a Secretaria da Receita Federal 

através de Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF. 

 

Parágrafo Oitavo 

Caso a CONTRATADA esteja dispensada de alguma das retenções citadas, deverá 

apresentar documentação comprobatória, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, de forma 

análoga àquela prevista pela Secretaria da Receita Federal. 

 

Parágrafo Nono 

Dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter ou deduzir: 

 O preço das multas porventura aplicadas; 

I. Os preços correspondentes aos eventuais danos causados à CONTRATANTE por 

prepostos da CONTRATADA; 

II. Os tributos ou outros encargos fiscais previstos em Lei ou qualquer outro instrumento 

legal que, por força destes, o CONTRATANTE deva fazer a retenção e o 

recolhimento da exação.  

 

Parágrafo Décimo  

O INSTITUTO BIOATLÂNTICA reserva-se o direito de se recusar a efetuar o pagamento se, no 

ato do atesto/liquidação, a prestação dos serviços não estiver de acordo com as 

especificações técnicas constantes no ANEXO I – Termo de Referência do Ato Convocatório 

nº 01/2018, que é parte integrante deste Contrato. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro  

Os eventuais pagamentos processados pelo CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de 

suas obrigações e responsabilidades vinculadas à prestação dos serviços. 
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Parágrafo Décimo Segundo 

Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeição do serviço, o prazo de pagamento será 

descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta contratação serão pagos com recursos do Contrato de 

Gestão nº 072/ANA/2011, firmado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e o INSTITUTO 

BIOATLÂNTICA.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  

I - Da CONTRATADA: 

a) Realizar a execução dos trabalhos de proteção das nascentes – construção de 

cercas, mediante os cadastros e projetos fornecidos pelo IBIO, por meio de visitas 

técnicas em campo, apresentando os produtos definidos nos prazos estipulados no 

presente Termo de Referência – Anexo I do Ato Convocatório nº 001/2018; 

b) Fornecer os insumos necessários à execução integral dos serviços de proteção das 

nascentes, conforme especificações técnicas do projeto e Anexo V; 

c) Armazenar, em local apropriado e de sua responsabilidade, os insumos e 

equipamentos necessários à execução dos serviços de proteção das nascentes; 

d) Participar de 3 reuniões junto ao IBIO e ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio, com custeio exclusivo da CONTRATADA, em data e local a serem 

indicados a critério exclusivo da CONTRATANTE, para nivelamento de informações, 

andamentos dos serviços e resultados alcançados, com o objetivo de subsidiar e 

otimizar a execução dos produtos, dispostos no item 6 deste Termo de Referência;  

e)  Atender as disposições, estabelecidas no Termo de Referência do Ato 

Convocatório nº 01/2018, proporcionando informações e análises para o perfeito 

entendimento dos serviços prestados, além de cumprir rigorosamente todos os 

prazos e atividades; 

f) Adequar e complementar os Produtos apresentados, quantas vezes forem 

necessárias, para atendimento ao conteúdo mínimo do Termo de Referência, sem 

custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive sem aumento, correção, reajuste de 

valores e/ou reequilíbrio econômico-financeiro contratual; 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, e a qualquer tempo durante, e, inclusive após a vigência do contrato, 

quaisquer omissões, vícios, defeitos ou incorreções, sejam aparentes ou ocultas, no 

serviço de cercamento das nascentes resultantes da execução ou de materiais 

empregados, observado o disposto na alínea “g” e nos projetos de proteção de 

nascentes dos imóveis participantes; 
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h) Fornecer mão-de-obra, direta ou indireta, necessária à execução dos serviços, 

incluindo os encargos sociais, trabalhistas e fiscais; 

i) Assumir exclusiva e integralmente a responsabilidade pelos encargos decorrentes 

da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços, em especial, os de natureza 

trabalhistas, inclusive aqueles decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho, 

previdenciários, fiscais e tributários, não se estabelecendo qualquer vínculo do seu 

pessoal com a CONTRATANTE; 

j) O pagamento de seguros de qualquer natureza, tributos, taxas, impostos e 

emolumentos municipais, estaduais e federais decorrentes dos serviços; 

k) Cumprir rigorosamente todos os prazos e atividades que são objeto deste Termo de 

Referência; 

l) Apresentar relato semanal das atividades já realizadas, através de e-mail ou outro 

meio digital definido pela CONTRATANTE; 

m) Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas; 

n) Os técnicos da CONTRATADA, quando nas dependências das instalações da 

CONTRATANTE ou demais órgãos ou entidades, ficarão sujeitos a todas as normas 

internas de segurança do respectivo local, inclusive àquelas referentes à 

identificação, trajes, higiene, trânsito e permanência em suas dependências. 

o) Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

p) Custear as atividades administrativas, incluindo, dentre outras, despesas de 

escritórios tais como ligações telefônicas, fax, papéis, reprografia, softwares, 

internet, etc., e ainda as despesas com reuniões presenciais, diárias de viagem, 

transporte, hospedagem e alimentação de seus funcionários ou contratados; 

q) Executar os serviços com o necessário zelo, correção, celeridade e ética, 

envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da 

contratação, obedecendo rigorosamente às normas que regem o exercício de 

cada profissão ali envolvida, especialmente dos Conselhos de Classe; 

r) Zelar pelo sigilo dos dados, informações e quaisquer documentos que, porventura, 

venha ter acesso; 

s) Não transferir, total ou parcialmente, a execução do objeto desta contratação, 

nem substabelecer, sem prévio consentimento e autorização expressa da 

CONTRATANTE; 

t) Caso a CONTRATADA não cumpra com os níveis de qualidade e quantidade dos 

serviços previstos no Ato Convocatório N° 01/2018 e no Termo de Referência 

integrante, a CONTRATANTE, independente das sanções legais previstas, se reserva 
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o direito de contratar terceiros para a execução dos serviços que não puderam ser 

executados pela CONTRATADA, ou forem executados de forma insatisfatória 

incorrendo a CONTRATADA em todas as despesas decorrentes de tal fato. 

u) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer ocorrência de falhas ou 

impropriedades que possam comprometer a execução dos serviços contratados.  

v) Adotar as providências necessárias no sentido de preservar o IBIO e mantê-lo a 

salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer 

natureza, no caso de ação trabalhista, cível ou indenizatória envolvendo os serviços 

prestados; 

w) Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados 

que a envolvam, independente de solicitação; 

x) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos serviços a si 

adjudicados; 

y) Atender prioritariamente as solicitações feitas pela CONTRATANTE; 

z) Atender às solicitações de serviços através de requisição formal, por escrito ou por 

meio eletrônico, encaminhadas por funcionários devidamente credenciados, junto 

à CONTRATADA; 

aa) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, na 

prestação dos serviços contratados;  

bb) Abster-se, em qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 

outra informação acerca das atividades objeto deste processo de contratação, 

sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

cc) Ressarcir, à CONTRATANTE, o valor correspondente ao pagamento de multas, 

indenizações ou despesas a esta imposta por Autoridade Competente, em 

decorrência do descumprimento pela CONTRATADA de Leis, Decretos ou 

Regulamentos relacionados aos serviços objeto desta contratação. 

 

II - Do CONTRATANTE:  

 

a) Fornecer à CONTRATADA, via digital, os dados referentes às nascentes previamente 

cadastradas e priorizadas pela Câmara Técnica de Planejamento e Projetos (CTPP) 

do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, relatórios de visitas, relatórios 

fotográficos, planta georreferenciada, memorial técnico e os projetos de proteção 

de nascentes dos imóveis participantes; 

b) Fornecer à CONTRATADA, para cópia, em meio físico, os Termos de Cooperação 

Mútua e de Compromisso, assinados pelos proprietários rurais aderentes ao 

Programa;  
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c) Garantir o repasse de informações ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo 

Antônio sobre todas as etapas do processo de execução de serviços de proteção 

de nascentes por meio de reuniões, oficinas, audiências e debates, e da atuação de 

órgãos de representação colegiada; 

d) Indicar à CONTRATADA, com a devida antecedência, a data e o local das reuniões 

a serem realizadas com o CBH Santo Antônio e/ou IBIO; 

e) Fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas do trabalho; 

f) Notificar a CONTRATADA sobre irregularidades observadas na prestação dos serviços 

e/ou na entrega do objeto licitado; 

g) Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com este Termo 

de Referência; 

h) Supervisionar a entrega do objeto licitado, promovendo o acompanhamento e 

fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO  

O prazo de duração do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de 

sua assinatura e publicação no endereço eletrônico do Instituto BioAtlântica, observado o 

prazo de entrega dos produtos disposto na Tabela 03, podendo ser prorrogado pelas partes, 

por igual ou menor prazo, nos termos da legislação vigente, sempre mediante Termo Aditivo, 

não sendo admitida em hipótese alguma a forma tácita. 

 

TABELA 3 

Produtos 

Prazo de 

entrega* 

(dias) 

Prazo 

Acumulado 

(dias) 

Mês 

Desembolso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ordem de serviço 

Produto 1 - Plano de 

Trabalho 
15 15 x                                       

10% 

Validação  15 30 

 

x                                     

Ordem de serviço 
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2.1. Medição 1: 

comprovação da 

construção de 

cercas em 85 

nascentes mediante 

Relatório Parcial 

Técnico de Proteção 

1 

60 90   

 

x x x x                             

80% 

Validação  30 120           

 

x x                         

Ordem de serviço 
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2.2. Medição 2: 

comprovação da 

construção de 

cercas em 85 

nascentes mediante 

Relatório Parcial 

Técnico de Proteção 

2 

60 180               

 

x x x x                 

Validação  30 210                       

 

x x             

2.3. Medição 3: 

comprovação da 

construção de 

cercas em 89 

nascentes mediante 

Relatório Parcial 

Técnico de Proteção 

3 

60 240                       

 

x x x x         

Validação  30 270                               

 

x x     

Ordem de serviço 

Produto 3 - Relatório Final 15 285                                     x   

10% 

Validação  15 300                                       x 

*Os prazos para entrega de cada Produto serão contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço 

referente ao respectivo Produto. 

 

Parágrafo Primeiro 

Os produtos deverão ser entregues pela CONTRATADA dentro da vigência do presente 

Contrato, disposto no caput desta Cláusula, salvo a ocorrência de casos fortuitos e de força 

maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução e, ainda, em razão do atraso 

justificado na validação dos produtos por parte do Instituto BioAtlântica, observado o 

disposto no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Segunda, relativamente à vedação de qualquer 

aumento, reequilíbrio, reajustamento ou correção de valores. 

 

Parágrafo Segundo 

Os produtos entregues pela CONTRATADA e que apresentem necessidade de adequação 

para atendimento aos apontamentos dispostos nos pareceres do Instituto BioAtlântica 

deverão ser adequados pela CONTRATADA, e se necessário, novamente readequados até 

a entrega final do produto, mediante termo de prorrogação contratual, sem qualquer 

aumento, reequilíbrio, reajustamento ou correção de valores, ainda que referidas 

adequações e readequações sejam procedidas posteriormente à vigência do Contrato. 
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Parágrafo Terceiro 

O presente Contrato poderá ser prorrogado pelas partes, por igual ou menor prazo, no caso 

de atraso justificado em sua execução, nos termos da legislação normativa vigente, sempre 

mediante Termo Aditivo, não sendo admitida em hipótese alguma a forma tácita. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

da CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades: 

  

I. Advertência que será aplicada sempre por escrito;  

II. Multa moratória, que será aplicada à razão de 0,5% (meio por cento) sobre o valor 

total dos serviços contratados, por dia de atraso no fornecimento dos serviços. 

III. Multa compensatória, que poderá ser aplicada, após regular processo 

administrativo, garantida a prévia defesa, em especial, nos seguintes casos:  

a) Recusa em prestar os serviços relativos ao objeto contatado, multa 

de 10% (dez por cento) do valor total;  

b) Prestação dos serviços em desacordo com as especificações, 

alterações de qualidade, quantidade, multa de 10% (dez por 

cento) do valor total do objeto.  

IV. Suspensão temporária do direito de licitar com o INSTITUTO BIOATLÂNTICA; 

V. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

no prazo não superior a 02 (dois) anos;  

VI. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização à CONTRATANTE por perdas e danos. 

VII. Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro 

prestador de serviço ou concorrente remanescente.  

 

Parágrafo Primeiro  

As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

Parágrafo Segundo 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da data da notificação para o pagamento, após decisão final em recurso, se 

for o caso, em conta corrente informada pelo INSTITUTO BIOATLÂNTICA.  
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Parágrafo Terceiro 

Caso a importância devida não seja recolhida será descontada automaticamente dos 

valores a serem pagos à CONTRATADA, ou cobrado judicialmente conforme previsto em lei, 

inclusive com a inscrição do valor em dívida ativa da União, se for o caso. 

 

Parágrafo Quarto 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pelo INSTITUTO BIOATLÂNTICA, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

Parágrafo Quinto 

As multas estipuladas nesta Cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução 

total ou parcial das obrigações assumidas.  

 

Parágrafo Sexto 

Em todos os casos de sanções previstas neste instrumento será concedido à CONTRATADA a 

ampla defesa e o contraditório. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização da execução do contrato será exercida por um representante do 

CONTRATANTE.  

 

Parágrafo Primeiro  

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades ou prejuízo causado à CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Segundo  

O CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do presente 

contrato, se considerados em desacordo ou insuficientes em relação às especificações 

técnicas constantes no Termo de Referência (TDR) – Anexo I do Ato Convocatório nº 

01/2018, que é parte integrante deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES  

O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo INSTITUTO BIOATLÂNTICA, com 

as devidas justificativas, quando necessária modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. 
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Parágrafo Primeiro  

O Contrato firmado poderá ser alterado com acréscimos em seus quantitativos em até 25% 

do valor contratual atualizado, considerando o disposto na Resolução ANA nº 552/2011. 

 

Parágrafo Segundo 

O CONTRATANTE poderá realizar a supressão do objeto contratado, em quaisquer de seus 

itens, inclusive em percentuais superiores a 25% do valor estimado do Contrato, situação que 

desde já fica devidamente autorizada pela CONTRATADA, de forma irretratável, 

independente de qualquer notificação ou aceite. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, total ou parcialmente, pelo 

CONTRATANTE nos casos de: 

 

I. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III. Lentidão do cumprimento, levando o CONTRATANTE ao comprometimento de suas 

atividades; 

IV. Atraso injustificado a prestação do serviço; 

V. Paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

VI. Subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não autorizadas pelo CONTRATANTE; 

VII. Desatendimento das determinações regulares do CONTRATANTE; 

VIII. Cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

IX. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X. Dissolução da sociedade; 

XI. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pelo CONTRATANTE; 

XIII. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

  

Parágrafo Primeiro 

A rescisão do Contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo 

no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.  

 



 

83 
Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212-4350 

Parágrafo Segundo 

Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE 

autorizado a reter os créditos que a que tem direito a CONTRATADA, até o limite do preço 

dos prejuízos comprovados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

I. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual.  

II. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestação dos 

serviços contratados, salvo quando devida e expressamente autorizado pelo 

CONTRATANTE. 

III. O CONTRATANTE somente pagará pelos serviços que forem efetivamente realizados 

pela CONTRATADA, e devidamente liquidados. 

IV. A CONTRATADA, além das responsabilidades atinentes à execução do objeto em 

questão, responderá pela qualidade, correção e segurança dos serviços nos termos 

da legislação pertinente. 

V. A contratação dos serviços descritos neste Contrato não gera qualquer vinculo 

empregatício entre os empregados e prestadores de serviço da CONTRATADA e o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO  

O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato no endereço 

eletrônico do INSTITUTO BIOATLÂNTICA, www.ibioagbdoce.org.br. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

Fica eleito o foro de Governador Valadares para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação 

deste contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, assim, as 

partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.  

 

Governador Valadares/MG, _____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

_________________________________ 

CONTRATADA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATANTE  

Ricardo Alcântara Valory 

Diretor Geral                                                                                                                                                                                     

INSTITUTO BIOATLÂNTICA  



 

84 
Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212-4350 

 

 

______________________________ 

CONTRATANTE  

Fabiano Henrique da Silva Alves 

Diretor Técnico  

INSTITUTO BIOATLÂNTICA  

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

ASS ______________________________  

NOME ____________________________  

ASS _______________________________ 

NOME _____________________________  

CPF ______________________________  

CI ________________________________ 

 

CPF _______________________________  

CI _________________________________ 

 

 

 


