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TERMO DE ADJUDICAÇÃO :  PREGÃO ELETRÔNICO 21/2013 

Nº identificador no site www.licitacoes-e-com.br: 49 30 35 
 
ADJUDICATÁRIO: SR Paisagismo Ltda. 
CNPJ: 05.691.615/0001-25 
ENDEREÇO: Rua Conceição do Pará, nº 20 – bairro Santa Inês – CEP: 31060-090 – 
Belo Horizonte/MG 
TEL. (31) 3461-0731 / 7149                              
REPRESENTANTE LEGAL:  Israel dos Santos Naziazeno 
CONTATO: Kamila 
E.MAIL: srpaisagismo@yahoo.com.br 

 
LOTE ÚNICO 

Prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, nos jardins localizados
no Edifício-Sede e Anexo I, na Av. Getúlio Vargas, 225 e 265, e no Prédio da Administração,
na Av. Pedro II, nº 4.550, nesta capital, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais 
de consumo, insumos, pulverização preventiva e corretiva contra pragas, escarifação e 
areação do solo, adubação orgânica (inodora) por duas vezes ao ano, irrigação, podas, 
limpeza de ervas daninhas, retirada de lixo orgânico, reposição de plantas ornamentais e 
mudas de forração, bem como a manutenção do Sistema de Irrigação Automatizado 
instalado no Edifício-Sede. Os materiais de consumo, as plantas ornamentais, as mudas de 
forração e os insumos de jardinagem, sempre que forem necessários e demandados pelo 
Contratante, serão fornecidos pela Contratada e pagos separadamente do valor mensal da 
prestação dos serviços, tudo conforme condições e especificações constantes do edital 
licitatório e anexos de fls.139/214 e 217/223, e proposta comercial de fls.258/260.  
 
VALOR ANUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO 
PAISAGISMO: R$42.000,00 (12 meses x R$3.500,00). 
 
VALOR ESTIMADO ANUAL para insumos, materiais de consumo, plantas e mudas: 
R$20.249,00 (diferença entre o valor total da proposta e o valor da prestação de serviço) 
Os preços unitários constam da proposta comercial da Contratada, de fls. 260/262. 

 
GERENCIAMENTO pelo Diretor da Secretaria de Apoio Administrativo e FISCALIZAÇÃO, 
no Edifício Sede e Anexo I,   pelo Subsecretário de Apoio e, no prédio da Av. Pedro II, pelo 
Assistente do Diretor. 

 
 
 

BELO HORIZONTE, 
30 DE OUTUBRO DE 2013 

 
 

Virginia Sampaio Costa 
Pregoeira 
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