
COTAÇÃO PRÉVIA

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E
PLANTIO DE 12.500  DE MUDAS FLORESTAIS 

CONVÊNIO: 811246/2014 (CFDD/MJ)

O  Sergipe  Parque  Tecnológico  –  Sergipe  Tec,  entidade  privada,  sem  fins  lucrativos,  qualificada  como
organização social, inscrita no CNPJ n° 06.938.508/0001-11, localizada na Av José Conrado de Araújo nº 731,
Bairro: São Cristovão, Cidade de São Cristovão / SE, torna público a cotação prévia de melhor preço de acordo
com este Termo de Referência.

1. INTRODUÇÃO

Este  Termo  de  Referência  estabelece  as  normas  específicas  para  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação de serviços transporte, preparo de área e plantio de 12.500 (doze mil e quinhentas) mudas florestais.
O objetivo é de atender as necessidades do Sergipe Parque Tecnológico – SERGIPETEC em cumprimento ao
Convênio nº 811246/2014 (CFDD/MJ) firmado com o Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional do
Consumidor – SENACON para o projeto denominado “Floresta Apícolas”. O projeto tem por objeto produzir e
plantar mudas florestais de aptidão apícola através de processos biotecnológicos e convencionais, com fins de
ampliar a capacidade de produção apícola no bioma caatinga e mata atlântica, por meio da implantação de
pequenos bosques florestais e/ou banco de germoplasmas em lotes agrícolas ou áreas degradadas.

2. JUSTIFICATIVA

A demanda por esse serviço ocorre em função da necessidade de se realizar o plantio de  12.500 (doze mil e
quinhentas)  no  menor  tempo  possível,  considerando  o  tempo  de  encerramento  do  presente  convênio  e  a
aprovação do ajuste do plano de trabalho conforme justificativa do MJ constante nos processos do SICONV. Os
serviços a serem contratados são de natureza exclusiva ao Projeto citado, visando atender as metas pactuadas no
Convênio  nº  811246/2014  (CFDD/MJ).  Tendo  como  premissa  básica  a  urgência  da  realização  do  plantio
supracitado que ora se encontra sendo realizado nesse período devido o tempo de aprovação e ajustes do plano
de aplicação, que segue endossado pela data e  despacho de aprovação do referido ajuste constante no SICONV.
Destaque que o SERGIPETEC não possui  em seu quadro de pessoal,  profissionais e mão de obra  com a
experiência necessária para exercer tais atividades e que assim podem serem desenvolvidas perfeitamente por
meio de prestação de serviços terceirizados. Esses serviços são específicos para atender o projeto, dentro do
período de sua vigência.

3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, no que couber,
na Portaria MJ nº 458 de 12.04.2011, bem como na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507,de 24.11.2011.

4. OBJETO

Contratação de prestação de serviços para realizar o transporte de mudas, preparo de área para o plantio de
12.500 (doze mil e quinhentas) mudas como constantes no anexo 1  deste Termo de Referência.  

5. PRAZO ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo estimado do contrato é de 12 (doze)  dias  a contar da data da sua assinatura.



6. DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Transporte de 12.500 mil mudas conforme abaixo:

a. Caminhão tipo  bau fechado;

b. Transporte de mudas conforme localidades e quantidades abaixo:

i. 3.000 mudas de São Cristovão ( Sergiptec) para  Gararu ( povoado)

ii. 1500 mudas de Pacatuba para Gararu (povoado)

iii. 2500 mudas de São Cristovão ( Sergiptec) para Estancia (Rio fundo)

iv. 1000 mudas de São Cristovão ( Sergiptec) para Salgado

v. 4500 mudas de São Cristovão ( Sergiptec) para Indiaroba ( Povoado)

c. Toda mão de obra de carregar e descarregar as mudas deve ser inclusa no serviço;

2. Preparo da área para plantio conforme abaixo:

a. Nas áreas que necessitar serão disponibilizados horas maquinas nas seguintes condições trator
4x4 com implemento “ gradão”  com disco que podem chegar a profundidade mínima de 30cm e/ou
subsolador. O projeto irá disponibilizar 20 horas maquinas conforme planilha estimativa de valores
em anexo;

b. Abertura de berços de plantios  com profundidade mínima de 40 cm e largura de 40 cm, com
adubo supersimples na cova e NPK ( a ser disponibilizado pela contratante/Sergipetec);

c. A abertura de berços de plantios  e espaçamento;

d. Deverão ser abertos no mínimo 1.500 berços de plantio por dia;

3. Plantio de mudas;

a. As mudas serão plantadas no espaçamento;

b. A Empresa contrata para esse serviço deverá realizar o plantio mínimo de 1.500 mudas/dia de
forma a concluir integralmente o serviço no prazo máximo de 12 dias;

c. O plantio consiste na colocação das mudas nos berços de plantio já  preparados conforme item
2;

4. Toda mão de obra necessária será custeada pela contratada inclusive encargos trabalhista e demais
impostos previstos em lei, isentando a contratada desses tributos e responsabilidade trabalhistas perante
a contratação dos -serviços necessários a execução do contrato;

7. VALOR DE REFERÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

a) O valor total de referência para a prestação de serviços objeto  é R$ 40.483,45 ( quarenta mil quatrocentos
e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos)  incluindo todas as despesas com pessoal, viagens, diárias,
translados, impostos, encargos, e demais despesas, se houver – planilha de referencia ANEXO 1.



8. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

a) A forma de pagamento será de  35% na execução dos serviços descritos no item 1 e 2 sub item “a”  e de
65% na entrega dos serviços  finais.  Devido a urgência  dos  serviços e a necessidade de execução
integral será aberta o pagamento em duas parcelas, ofertando a contratada capacidade financeira de
concluir os trabalhos.

b) A Empresa deverá apresentar NFs dos serviços, fotos demonstrando a execução dos serviços, certidões; 
c) O pagamento será efetuada na forma de depósito em conta-corrente da CONTRATADA;
d) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o  pagamento  ficará  pendente  até  que  a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;

e) Sobre o valor devido à CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuará a retenção do Imposto sobre a
Renda  da  Pessoa  Jurídica  (IRPJ),  da  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  Líquido  (CSLL),  da
Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  (COFINS)  e  da  Contribuição  para  o
PIS/PASEP e 11% do INSS, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal
nº. 480, de 15 de dezembro de 2004;

f) A CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes, possíveis multas e/ou
indenizações devidas pela CONTRATADA

g) O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATANTE será precedido de processo
administrativo em que  será  garantido à  CONTRATADA o contraditório  e  a  ampla defesa,  com os
recursos e meios que lhes são inerentes;

 
9. FONTE DE RECURSOS E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência é proveniente do Convênio nº
811246/2014 (CFDD/MJ) firmado com o Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional do Consumidor
– SENACON.

10. ENTREGA DA PROPOSTA

A proposta deverá conter os seguintes documentos:

a) Documento 1: Qualificação para a Cotação Prévia – Regularidade fiscal da Empresa;
b) Documento 2: Proposta 

c)  As  empresas  interessadas  deverão  encaminhar  proposta  com os respectivos  documentos  via  e-mail  para
compras@sergipetec.org.br com o nome Cotação Prévia nº  ou entregue pessoalmente na sede do SergipeTec,
durante a vigência do período estipulado pelo Sistema SICONV. Para acesso ao SICONV o interessado deverá
proceder da seguinte forma:

Passo 1: Acessar o site: https://idp.convenios.gov.br/idp/
Passo 2: Clicar em Acesso livre;
Passo 3: Clicar em Cotação Prévia de preço; e
Passo 4: Preencher os dados solicitados e clicar em consultar.

d) A proposta enviada por e-mail deverá conter no tema assunto do e-mail o número da cotação previa a qual se
refere;

e) Caso seja entregue pessoalmente na Sede do SergipeTec, a proposta deverá fornecida em MEIO IMPRESSO,
contendo a logomarca da Empresa e devidamente assinada pelo seu representante legal e DIGITAL.

https://idp.convenios.gov.br/idp/
mailto:compras@sergipetec.org.br


f) Quaisquer dúvidas dos interessados nesta cotação prévia poderão ser dirimidas com o coordenador do projeto
Florestas Apícolas e encaminhadas por e-mail em atenção do  Engenheiro Florestal  Dsc. Ronaldo Fernandes
Pereira, e-mail: rfp899@gmail.com

g) A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições neste Edital, aonde
declaram cientes  das  obrigações  estabelecidas,  e  assim o prestador(a)  dos  serviços  terá  que  cumprir  todas
exigências nele contidas.

11. CRITERIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA
 Regularidade Fiscal
 Menor preço
 Qualificação jurídica para realização dos serviços

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços objeto de contratação, que não terão em
hipótese  alguma  qualquer  relação  de  emprego  com  o  Sergipe  Parque  Tecnológico,  sendo  de  exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais,  trabalhistas,
fiscais e outras disposições estabelecidas em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, celebrado
entre as entidades sindicais patronal e laboral;

b) Utilizar das técnicas disponíveis para a realização das atividades aliadas à consultoria, empregando seus
melhores esforços na consecução da mesma.

c) Disponibilizar uma equipe tecnicamente capacitada para a realização dos serviços contratados e nomear um
coordenador desta equipe, responsável pela administração das atividades.

d) Cumprir todas as cláusulas, itens e subitens do contrato.

e) Utilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos da CONTRATANTE, ou proporcionados por ela para
fins do Contrato, exclusivamente para as atividades estipuladas.

f)  Responsabilizar-se  pelas  despesas  com deslocamentos  e  transportes  de  qualquer  natureza,  gastos  com
hospedagens,  alimentação,  salários de todo o pessoal  envolvido na presente consultoria,   e  vantagens dos
empregados e respectivos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e ainda, decorrentes de
acidentes  de  que  venham  a  ser  vítimas  seus  empregados,  quando  em  serviço,  nos  termos  previstos  na
legislação;

g) A equipe envolvida neste projeto se compromete a manter sigilo sobre os dados e informações decorrentes da
consecução do presente contrato, salvo a CONTRATANTE autorize em contrário.

Parágrafo único: Este  Contrato não poderá  ser  cedido,  ou transferido no todo ou  em parte,  ressalvada  a
concordância expressa, escrita, de ambas as partes.

13. OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE

a)  Permitir  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA às  suas  dependências  para  execução  dos  serviços
referentes ao objeto, quando necessário;

b)  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelos  empregados  da
CONTRATADA;

c) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;



d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela
CONTRATANTE, não deve ser interrompida;

e) Receber os relatórios dos trabalhos, na forma estabelecida e providenciar os pagamentos à CONTRATADA 
das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas nos prazos fixados;

f)  Comunicar  a  CONTRATADA toda  e  qualquer  ocorrência  relacionada  com  a  execução  dos  serviços,
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

g) Proporcionar todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente
Contrato.

14. DA RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

b) a paralisação ou interrupção dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

c) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial;

d) o desatendimento das determinações regulares do coordenador geral do Projeto Floresta Apícola designada
pela CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

e) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;

g)  a  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de força  maior,  regularmente  comprovada,  impeditiva  da execução do
contrato.

15. DAS PENALIDADES E MULTAS

15.1. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:

a) Prestar os serviços em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas ou especificações, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé,
venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente  da obrigação da  CONTRATADA
em reparar os danos causados.

15.2. A CONTRATANTE pagará multa de 2 % (dois por cento) do valor corrigido de cada parcela em caso de
atraso no pagamento sem prejuízo de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro-rata
tempore entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento.

16. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATANTE

16.1. A fiscalização dos serviços será efetuada diretamente pelo coordenador do Projeto Floresta Apícola sendo 
de sua competência:



a) Efetuar a conferência da prestação dos serviços e atestar a sua execução nas Faturas/Notas Fiscais emitida
pela CONTRATADA, verificando se o valor cobrado corresponde aos serviços prestados e enviar ao Setor
Financeiro da CONTRATANTE para pagamento, dentro do prazo previsto.

a.1) Em caso de recebimento de Faturas/Notas Fiscais com algum problema, deve o fiscal entrar em contato de
imediato com a CONTRATADA, para ambos adotarem medidas saneadoras.

b) Assegurar a perfeita execução contratual, registrando as ocorrências que possam prejudicar o andamento dos
serviços, encaminhando para a CONTRATADA para correção das falhas.

17. DIREITOS AUTORAIS

a) Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre os materiais produzidos no
âmbito do contrato referente ao objeto deste Termo de Referência devem reverter exclusivamente ao Sergipe
Parque Tecnológico, e sua reprodução total ou parcial requer expressa autorização do CONTRATANTE, mesmo
depois de encerrado o contrato.

b) Caso da prestação de serviços resulte invenção, descobertas, aperfeiçoamentos ou inovações, os direitos de
propriedade pertencerão à CONTRATADA e aos autores do trabalho que gerou desenvolvimento tecnológico,
nos termos da Lei nº 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial) ou legislação aplicável.

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS

a)  É facultado ao SERGIPETEC o direito de contratar ou não a vencedora caso nenhuma das propostas
venha a satisfizer o objetivo esperado pelo SERGIPETEC e/ou os valores propostos ultrapasse os previstos no
plano de trabalho ou projeto básico aprovado pelo órgão concedente do convênio, a qual refere-se essa cotação
prévia e/ou a proposta não atendam a qualidade exigida pela coordenação, ficando claro que esse termo não
obriga a efetivação da contratação sendo uma decisão do SergipeTec;

b) Os casos omissos serão dirimidos pelo SERGIPETEC, com observância da legislação regedora do convênio
supracitado, incluindo alteração e reajustes de valores contratados ou a serem contratados;

c) Mediante aditamento do convênio junto ao Ministério da Justiça/CFDD o presente contrato, caso ocorra a
necessidade de continuidade dos serviços o contrato poderá ser  aditado,  pelo período determinado entre as
partes, caso seja de interesse mútuo.

d)  A  CONTRATADA  deverá  permitir  livre  acesso  dos  servidores  do  Ministério  da  Justiça/CFDD
(CONCEDENTE do convênio conjuntamente com a CONTRATANTE), bem como dos órgãos de controle, aos
documentos e registros contábeis desse contrato;

e) Dúvidas técnicas dessa cotação prévia deverão ser dirimidas no decorrer da seleção junto ao coordenador do
projeto Florestas Apícola e se for comercial, com o Setor de Compras;

f) Os participantes que encaminharem propostas de cotação prévia DECLARAM estar ciente de todo o conteúdo
deste Termo de Referência e de ter visitado o local de trabalho, concordando plenamente  com os itens nele
transcritos ao apresentarem suas propostas;

g)  A CONTRATADA se  responsabilizará  pelos  pagamentos  de  seus  funcionários  durante  toda  execução
contratual e se compromete a manter o vínculo empregatício para a prestação dos serviços, responsabilizando
pelo  pagamento  de  salários,  e  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  tais  como,  encargos  sociais,  seguros,
indenizações, taxas e tributos pertinentes, vale-transporte, bem como pelos ônus de quaisquer acidentes e mal
súbito que possam ser vítimas, quando em serviço, nos termos dos artigos 3º e 6º do Regulamento do Seguro de
Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 61.784, de 28.11.67. A inadimplência da CONTRATADA para
com estes encargos, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seus pagamentos, nem poderá
onerar o objeto do Contrato;



h) O representante legal da CONTRATANTE (SERGIPETEC) declara para os devidos fins que essa cotação
prévia está de acordo com as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório do respectivo convênio, e
em conformidade com o Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, no que couber, na Portaria MJ nº 458 de
12.04.2011, bem como na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507,de 24.11.2011

São  Cristovão  21 de junho de 2017.



ANEXO 1
REFERENCIA ORÇAMENTARIA

1. Transporte de 12.500 mil mudas

item edital/Trajeto
Num de viagens 
estimada distancia km valor estimado  FRETE mão de obra/chapa valor chapa/dia total estimado

i - São Cristovão ( Sergiptec)/ Gararu ( povoado) 2 190 R$ 5,60 3 50 R$ 2.428,00

ii - Pacatuba( povoado)/ Gararu ( povoado) 1 205 R$ 5,60 3 50 R$ 1.298,00

iii-São Cristovão ( Sergiptec)/ Estancia( povoado) 2 90 R$ 5,60 3 50 R$ 1.158,00

iv- São Cristovão ( Sergiptec)/ Salgado (povoado) 1 75 R$ 5,60 3 50 R$ 570,00

v-São Cristovão ( Sergiptec)/ Indiaroba( povoado) 3 110 R$ 5,60 3 50 R$ 2.148,00
  670   (a1) R$ 7.602,00

2. Preparo da área para plantio conforme abaixo:
item horas maquina valor total
trator 4x4 com implemento 20 210  R$                      4.200,00 
  (a.2.1)  R$                      4.200,00 

Homens/abertura berço plantio total de mudas

total de dias 
para realizar o 
serviço

total mínimo 
de berços 
plantio/ dia

Quantidade mínima ho-
mem/dia

homem/dia/apoi
o adubação

total de mão de 
obra esperado para
realização do servi-
ço valor diaria

total em diarias ho-
mem/dia

Estimativa 1 homem/dia = 100 ber-
ços/dia 12500 12 1500 15 2 142  R$    50,00  R$    7.083,33
       (a.2.2)  R$    7.083,33



3. Plantio de mudas;

Homens/abertura berco plantio total de mudas

total de dias 
para realizar o 
serviço

total minimo 
mudas planta-
das/ dia

Quantidade minima ho-
mem/dia

homem/dia/apoi
o adubação

total de mão de 
obra esperado 
para realização do 
serviço valor diaria

total em diarias ho-
mem/dia

Estimativa 1 homem/dia = 150 ber-
ços/dia 12500 12 1500 10 1 92  R$    50,00  R$     4.583,33 
       (a.3)  R$     4.583,33 

4. total dos serviços estimados referencia

total (a.1+a.2.1+a.2.2+a.3) R$ 23.468,67
BDI 30% R$ 7.040,60
Impostos diversos 20% R$ 4.693,73
Despesas de gestão 15% R$ 5.280,45
Total Previsto R$ 40.483,45


