Ministério da Justiça e Cidadania
Fundação Nacional do Índio
Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará
Rodovia PA 279, Km 160, S/N, Setor Parque Industrial, CEP 68.385-000 / Tucumã – PA
(94) 3433-1005/3295 E-mail: crtucuma@hotmail.com/cr.kayaposuldopara@funai.gov.br

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018.
(Processo Administrativo n.º 08111000027/2017-11)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Nacional do Índio –
FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, por meio da Equipe de Licitações, sediada à
Avenida PA 279, S/Nº, Setor Industrial, CEP: 68.385-000, Tucumã – PA, , realizará licitação para
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas
SEGES/MPDG nº 05 de 25 de maio de 2017, e SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 16/03/2018
Horário: 08:30 horas (Horário Oficial de Brasília – DF)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1.

DO OBJETO

1.1.
O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de serviços de
locação de veículos, tipo caminhonete (pick up), cabine dupla com tração 4x4, SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL para atenderem as necessidades de transportes de servidores públicos envolvidos em
trabalhos de monitoramento ambiental e fiscalização de terras indígenas realizados pela Fundação
Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, devido a constante necessidade
em realizar operações de monitoramento ambiental e fiscalização à atividades ilícitas desenvolvidas nas
terras indígenas, tais como: atividades madeireiras, garimpeiras, de pesca, plantação, comercialização e
tráfico de entorpecentes, entre outras atividades ilegais. As demandas da Fundação Nacional do Índio –
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FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, são referente as seguintes ações: Ação:
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - Sub-ações: Despesas Administrativas - Plano Orçamentário (PO);
Presidência da FUNAI; Procuradoria Jurídica; Comitês Regionais; Inventário Patrimonial; Corregedoria;
Ações de Informática; Adequação e Modernização das Unidades da Funai – PO; Capacitação de Indígenas
para Atuação nos Comitês Regionais – PO; e Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo
de Qualificação – PO. Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS POVOS INDÍGENAS Sub-ações: Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas – PO; Avaliação e
Monitoramento das Ações de Educação; Políticas e Gestão de Projetos Educacionais; Educação
Comunitária e Articulação Institucional; Proteção Social dos Povos Indígenas (Municípios até 50 mil hab.)
- PO; Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas – PO; Capacitação de Indígenas e Técnicos
de campo para o Desenvolvimento de Atividades Autossustentáveis em TI; Operacionalização de
atividades; Ações integradas; Projetos demonstrativos; Casos críticos; Fomento às Atividades Produtivas
em Áreas Indígenas; Promoção às Atividades; Tradicionais das Mulheres Indígenas; Formação; Projetos
Emergenciais; Monitoria e Avaliação; Projeto Gestão Ambiental em Terras Indígenas; Gestão Ambiental e
Territorial das Terras Indígenas – PO; Avaliação Impactos Energia; Avaliação Impactos Transportes;
Conservação e Recuperação Ambiental; Políticas Ambientais; Planejamento em Gestão Territorial e
Ambiental de Terras Indígenas; Programas de Compensação e Mitigação; Projeto Gestão Ambiental em
Terras Indígenas; Proteção Social dos Povos Indígenas - PO; Acompanhamento da Saúde Indígena;
Segurança Alimentar e Nutricional; Acolhimento Social; Gestão; Infraestrutura Comunitária; Direitos Sociais
e Previdenciários; Decisão Judicial; Gênero e Gerações; Comitês Regionais; e Mobilização Social. Ação:
PRESERVAÇÃO CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS – Sub-ações: Preservação do Conhecimento
dos Povos Indígenas – PO; Pesquisa sobre Populações Indígenas – PO; Promoção do Patrimônio Cultural
dos Povos Indígenas – PO; Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio
Cultural; Reposição do estoque danificado pelo incêndio; Política de comercialização de artesanato;
Promoção e divulgação das culturas indígenas; Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas; e
Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista.
Ação: FISCALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS – Sub-ações: Fiscalização e
Monitoramento Territorial das Terras Indígenas – PO; Projeto de Gestão Ambiental em Terras Indígenas;
Delimitação, Demarcação e Regularização das Terras Indígenas – PO; Localização e Proteção dos Povos
Indígenas Isolados – PO; Frente de Proteção Ambiental Awá Guajá; Frente de Proteção Ambiental
Cuminapanema ; Frente de Proteção Ambiental Envira; Frente de Proteção Ambiental Guaporé; Frente
de Proteção Ambiental Jurena; Frente de Proteção Ambiental Madeira; Frente de Proteção Ambiental
Madeirinha; Frente de Proteção Ambiental Médio Xingu; Frente de Proteção Ambiental Purus; Frente de
Proteção Ambiental Uru Eu Wau Wau; Frente de Proteção Ambiental Vale do Javari; Frente de Proteção
Ambiental Yanomami; e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas de Recente Contato – PO, entre
outras ações previstas nas funções institucionais desta Fundação, e/ou ainda para dar apoio as diversas
funções institucionais desenvolvidas pela FUNAI em outros locais em todo o território brasileiro onde se
fizer necessário a locação de veículos objeto deste certame licitatório para o fiel cumprimento das funções
institucionais desta Fundação (ÓRGÃO GERENCIADOR), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.
A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultandose ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
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Item

01

Descrição Detalhada
Locação de veículos, tipo caminhonete (pick
up), cabine dupla cabine dupla com 4 portas
laterais, SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL, conforme características
abaixo:
 Veículo zero quilômetro de fábrica e/ou,
seminovo, no máximo tendo 12 (doze) meses de
uso no ato da entrega do veículo;
 Capacidade de 5 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista;
 Motor com 4 cilindros em linha movido a
diesel, com turbo compressor e intercooler;
 Potência Mínima de 100CV e máxima de
200CV;
 Transmissão manual ou automática de no
mínimo 5 marchas sincronizadas à frente e uma
à ré.
 Tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida;
 Suspensão dianteira independente;
 Suspensão traseira com eixo rígido;
 Direção hidráulica integrada de fábrica;
 Ar condicionado instalado de fábrica;
 Freio dianteiro com discos;
 Freio traseiro com tambor de freio;
 Sistema de freios antitravamento com Antilock Braking System - ABS;
 Rodas em tamanho mínimo 16”;
 Pneus tamanho mínimo 16” compatíveis
com as rodas;
 Tanque de combustível com capacidade
mínima de 60 litros;
 Carroceria com carga útil mínima 1000 kg;
 Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos;
 Cintos de segurança traseiro laterais de 3
pontos;
 Cintos de segurança traseiro central de 2
pontos;
 Air bag duplo frontal;
 Todos os equipamentos de segurança
exigidos por lei (triangulo, chave de roda, pneu
reserva, etc.);
 Atender as Resoluções CONAMA e
exigências do PROCONVE.
 Demais itens de segurança determinados
por lei, aplicáveis.
 Todos os itens exigidos pelo CONTRAN e
os equipamentos e acessórios do veículo

Unid.
de
Medida

Qtd. Por
UASG/Local
de Entrega

Qtd.
Total

Valor
Médio
Unitário R$

Valor Médio
Total R$

5.400

R$ 567,03

R$
3.061.962,00

5.400
UASG
194044
Diária
Tucumã - PA
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deverão estar acompanhados de respectivos
manuais de uso e certificados e condições da
garantia.
 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos de
ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1,
de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e
legislação correlata. ”
 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos de
emissão de poluentes provenientes do
escapamento fixados no âmbito do Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores – PROCONVE, conforme
Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e
n° 315, de 29/10/2002, e legislação correlata. ”
Acessórios a serem incorporados:
 Para-choques de impulsão (quebra-mato)
com proteção gradeada dos faróis na parte
frontal do veículo, em chapa de aço combinado
com estrutura tubular, na cor preta - fosca,
compatibilizando com o veículo ofertado e com
a instalação do Kit de desatolamento;
 Estribos laterais sob as portas, com
superfície antiderrapante, montado sobre uma
estrutura de aço resistente, devendo suportar
200 (duzentos) kg de peso;
 Protetor de cárter, de tanque de
combustível, de motor e de diferencial, em
material chapa de aço devidamente fixados na
parte inferior externa do veículo;
 Protetor de caçamba em plástico resistente;
 Revestido do piso (motorista e passageiros)
em material resistente, não absorvente e
lavável;
 Jogo de tapetes de borracha ou
polivinilcarbono (PVC) nos locais destinados
aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o
motorista;
 Capas removíveis para revestimento dos
bancos em couro sintético lavável (napa ou
similar);
 Santantonio duplo com grade, construído
em material resistente, instalado na carroceria
do veículo para proteção do vidro traseiro,
compatível com o veículo ofertado;
 Insulfim nos vidros laterais e traseiro de
acordo com as normas do CONTRAN;
Observação: o valor total da estimado da contratação será de R$ 3.061.962,00 (três milhões e sessenta e um mil e
novecentos e sessenta e dois reais).
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2.

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1.
O órgão gerenciador será a Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional Kayapó
Sul do Pará.
2.2.

São participantes os seguintes órgãos:

2.1.1.

Não haverá órgão participante;

3.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
3.2.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique
as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.5.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
participante.
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4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2.
No sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de “login” e senha pelo
interessado.
4.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
4.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
5.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
5.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
5.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.3.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.2.5.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.
Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
5.4.
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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5.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa;
5.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
5.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição.
5.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
6.

DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas.
6.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
6.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.6.1.

Valor unitário e valor total do item;

6.6.2.

A descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes informações:

6.6.2.1. Marca, Modelo, Versão, Ano Fabricação e Ano Modelo dos veículos a serem fornecidos pela
licitante para a locação.
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6.7.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços.
6.9.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das
condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B
da Lei Complementar n. 123, de 2006.
6.10. Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo condições da
proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da
Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da
Instrução Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).
6.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
7.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
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7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.
7.8.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.9.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.
7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa,
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
7.18. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação.

9

Ministério da Justiça e Cidadania
Fundação Nacional do Índio
Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará
Rodovia PA 279, Km 160, S/N, Setor Parque Industrial, CEP 68.385-000 / Tucumã – PA
(94) 3433-1005/3295 E-mail: crtucuma@hotmail.com/cr.kayaposuldopara@funai.gov.br

7.19. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
7.19.1.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
8.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.
Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, for
insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei
n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
8.5.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade,
será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
8.6.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.7.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.8.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
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8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.

DA HABILITAÇÃO

9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1.

SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.4.

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.2.
O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando
o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na
hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo
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de até 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob
pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º
9.3.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010,
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e
trabalhista:
9.4.

Habilitação jurídica:

9.4.1.

No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

9.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
9.4.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
9.4.7. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
9.4.8.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.4.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
9.5.

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
9.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
12

Ministério da Justiça e Cidadania
Fundação Nacional do Índio
Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará
Rodovia PA 279, Km 160, S/N, Setor Parque Industrial, CEP 68.385-000 / Tucumã – PA
(94) 3433-1005/3295 E-mail: crtucuma@hotmail.com/cr.kayaposuldopara@funai.gov.br

nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
9.5.3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.5.6.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

9.5.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.6.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2,
de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:
9.6.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.6.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.6.3. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das
fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
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9.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.
9.7.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, relativamente ao item 01
(um) ora licitado, a qualificação técnica, por meio de:
9.7.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.7.1.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano do início
de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito
mediante a apresentação do contrato.
9.7.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
9.7.1.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
9.8.
O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
9.9.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no
prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante
autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação
por meio do fac-símile 94 3433 3295 ou do e-mail cpltucuma@bol.com.br. Posteriormente, os
documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por
tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação
em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de até 15 (quinze) dias, após encerrado o prazo para
o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail.
9.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada
como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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9.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
9.16.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
10.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
11.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor,
em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
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11.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

12.

DOS RECURSOS

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de
no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

14.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante
o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos
os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

15.

DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua
convocação, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante
até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
15.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do
processo.
15.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.
15.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo até 07 (sete)
dias, a contar da data de seu recebimento.
15.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.5.

O Preço é fixo e irreajustáveis.
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15.6. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas
às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

16.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

17.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18.

DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais
empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data
final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
18.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
18.6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada
a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:
18.6.1. Não produziu os resultados acordados;
18.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
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18.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
18.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
18.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
18.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
18.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
18.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I =

( 6 / 100 )

I = 0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

19.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame
em relação ao licitante melhor classificado.
19.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.
19.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

20.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
20.1.2. Apresentar documentação falsa;
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.5. Não mantiver a proposta;
20.1.6. Cometer fraude fiscal;
20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.
20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
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20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;
20.4.

Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade,
20.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

21.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpltucuma@bol.com.br,
pelo fax 094 3433 3295, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rodovia PA 279, s/nº, Km
160, Bairro Industrial, CEP: 68.385-000, Tucumã - PA, seção de protocolo da Coordenação Regional
Kayapó Sul do Pará.
21.3.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

21.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
21.6.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.
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22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
22.3.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.9. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rodovia PA
279, s/nº, Km 160, Bairro Industrial, CEP: 68.385-000, Tucumã - PA, seção de protocolo da Coordenação
Regional Kayapó Sul do Pará, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas
às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.
22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.10.1. ANEXO I – Termo de Referência;
22.10.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços;
22.10.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

ODENILDO COELHO DA SILVA
COORDENADOR REGIONAL
PORTARIA Nº566/PRES/FUNAI/2010

22

Ministério da Justiça e Cidadania
Fundação Nacional do Índio
Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará
Rodovia PA 279, Km 160, S/N, Setor Parque Industrial, CEP 68.385-000 / Tucumã – PA
(94) 3433-1005/3295 E-mail: crtucuma@hotmail.com/cr.kayaposuldopara@funai.gov.br

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018.
(Processo Administrativo n.º 08111000027/2017-11)
1. DO OBJETO
Registro de Preços para eventual contratação de serviços de .locação de veículos, tipo
caminhonete (pick up), cabine dupla com tração 4x4, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL
para atenderem as necessidades de transportes de servidores públicos envolvidos em trabalhos
de monitoramento ambiental e fiscalização de terras indígenas realizados pela Fundação Nacional
do Índio – FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, devido a constante necessidade
em realizar operações de monitoramento ambiental e fiscalização à atividades ilícitas
desenvolvidas nas terras indígenas, tais como: atividades madeireiras, garimpeiras, de pesca,
plantação, comercialização e tráfico de entorpecentes, entre outras atividades ilegais. As
demandas da Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do
Pará, são referente as seguintes ações: Ação: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - Sub-ações:
Despesas Administrativas - Plano Orçamentário (PO); Presidência da FUNAI; Procuradoria
Jurídica; Comitês Regionais; Inventário Patrimonial; Corregedoria; Ações de Informática;
Adequação e Modernização das Unidades da Funai – PO; Capacitação de Indígenas para Atuação
nos Comitês Regionais – PO; e Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação – PO. Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS POVOS
INDÍGENAS - Sub-ações: Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos
Indígenas – PO; Avaliação e Monitoramento das Ações de Educação; Políticas e Gestão de
Projetos Educacionais; Educação Comunitária e Articulação Institucional; Proteção Social dos
Povos Indígenas (Municípios até 50 mil hab.) - PO; Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras
Indígenas – PO; Capacitação de Indígenas e Técnicos de campo para o Desenvolvimento de
Atividades Autossustentáveis em TI; Operacionalização de atividades; Ações integradas; Projetos
demonstrativos; Casos críticos; Fomento às Atividades Produtivas em Áreas Indígenas; Promoção
1.1.
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às Atividades; Tradicionais das Mulheres Indígenas; Formação; Projetos Emergenciais; Monitoria
e Avaliação; Projeto Gestão Ambiental em Terras Indígenas; Gestão Ambiental e Territorial das
Terras Indígenas – PO; Avaliação Impactos Energia; Avaliação Impactos Transportes;
Conservação e Recuperação Ambiental; Políticas Ambientais; Planejamento em Gestão Territorial
e Ambiental de Terras Indígenas; Programas de Compensação e Mitigação; Projeto Gestão
Ambiental em Terras Indígenas; Proteção Social dos Povos Indígenas - PO; Acompanhamento
da Saúde Indígena; Segurança Alimentar e Nutricional; Acolhimento Social; Gestão; Infraestrutura
Comunitária; Direitos Sociais e Previdenciários; Decisão Judicial; Gênero e Gerações; Comitês
Regionais; e Mobilização Social. Ação: PRESERVAÇÃO CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS
– Sub-ações: Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas – PO; Pesquisa sobre
Populações Indígenas – PO; Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas – PO;
Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural;
Reposição do estoque danificado pelo incêndio; Política de comercialização de artesanato;
Promoção e divulgação das culturas indígenas; Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias
Indígenas; e Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a
Política Indigenista. Ação: FISCALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS – Subações: Fiscalização e Monitoramento Territorial das Terras Indígenas – PO; Projeto de Gestão
Ambiental em Terras Indígenas; Delimitação, Demarcação e Regularização das Terras Indígenas
– PO; Localização e Proteção dos Povos Indígenas Isolados – PO; Frente de Proteção Ambiental
Awá Guajá; Frente de Proteção Ambiental Cuminapanema
; Frente de Proteção Ambiental
Envira; Frente de Proteção Ambiental Guaporé; Frente de Proteção Ambiental Jurena; Frente de
Proteção Ambiental Madeira; Frente de Proteção Ambiental Madeirinha; Frente de Proteção
Ambiental Médio Xingu; Frente de Proteção Ambiental Purus; Frente de Proteção Ambiental Uru
Eu Wau Wau; Frente de Proteção Ambiental Vale do Javari; Frente de Proteção Ambiental
Yanomami; e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas de Recente Contato – PO, entre outras
ações previstas nas funções institucionais desta Fundação, e/ou ainda para dar apoio as diversas
funções institucionais desenvolvidas pela FUNAI em outros locais em todo o território brasileiro
onde se fizer necessário a locação de veículos objeto deste certame licitatório para o fiel
cumprimento das funções institucionais desta Fundação (ÓRGÃO GERENCIADOR), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência:

Item

Descrição Detalhada

Qtd. Por
UASG/Local de
Entrega

Unid. de
Medida
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Qtd.
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Valor
Médio
Unitário R$

Valor Médio
Total R$
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01

Locação de veículos, tipo caminhonete (pick
up), cabine dupla cabine dupla com 4 portas
laterais, SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL, conforme características
abaixo:
 Veículo zero quilômetro de fábrica e/ou,
seminovo, no máximo tendo 12 (doze) meses
de uso no ato da entrega do veículo;
 Capacidade de 5 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista;
 Motor com 4 cilindros em linha movido a
diesel, com turbo compressor e intercooler;
 Potência Mínima de 100CV e máxima de
200CV;
 Transmissão manual ou automática de no
mínimo 5 marchas sincronizadas à frente e
uma à ré.
 Tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida;
 Suspensão dianteira independente;
 Suspensão traseira com eixo rígido;
 Direção hidráulica integrada de fábrica;
 Ar condicionado instalado de fábrica;
 Freio dianteiro com discos;
 Freio traseiro com tambor de freio;
 Sistema de freios antitravamento com
Anti-lock Braking System - ABS;
 Rodas em tamanho mínimo 16”;
 Pneus tamanho mínimo 16” compatíveis
com as rodas;
 Tanque de combustível com capacidade
mínima de 60 litros;
 Carroceria com carga útil mínima 1000 kg;
 Cintos de segurança dianteiros de 3
pontos;
 Cintos de segurança traseiro laterais de 3
pontos;
 Cintos de segurança traseiro central de 2
pontos;
 Air bag duplo frontal;
 Todos os equipamentos de segurança
exigidos por lei (triangulo, chave de roda,
pneu reserva, etc.).
 Atender as Resoluções CONAMA e
exigências do PROCONVE.
 Demais itens de segurança determinados
por lei, aplicáveis.
 Todos os itens exigidos pelo CONTRAN e
os equipamentos e acessórios dos veículos
deverão estar acompanhados de respectivos
manuais de uso e certificados e condições da
garantia.

5.400
UASG 194044
Diária

Tucumã - PA
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5.400

R$ 567,03

R$ 3.061.962,00
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 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos de
ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n°
1, de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e
legislação correlata. ”
 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos
de emissão de poluentes provenientes do
escapamento fixados no âmbito do Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores – PROCONVE, conforme
Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986,
e n° 315, de 29/10/2002, e legislação
correlata. ”
Acessórios a serem incorporados:
 Para-choques de impulsão (quebra-mato)
com proteção gradeada dos faróis na parte
frontal do veículo, em chapa de aço
combinado com estrutura tubular, na cor preta
- fosca, compatibilizando com o veículo
ofertado e com a instalação do Kit de
desatolamento;
 Estribo laterais sob as portas, com
superfície antiderrapante, montado sobre uma
estrutura de aço resistente, devendo suportar
200 (duzentos) kg de peso;
 Protetor de cárter, de tanque de
combustível, de motor e de diferencial, em
material chapa de aço devidamente fixados na
parte inferior externa do veículo;
 Protetor de caçamba em plástico
resistente;
 Revestido do piso (motorista e
passageiros) em material resistente, não
absorvente e lavável;
 Jogo de tapetes de borracha ou
polivinilcarbono (PVC) nos locais destinados
aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o
motorista;
 Capas removíveis para revestimento dos
bancos em couro sintético lavável (napa ou
similar);
 Santantonio duplo com grade, construído
em material resistente, instalado na
carroceria do veículo para proteção do vidro
traseiro, compatível com o veículo ofertado;
 Insulfim nos vidros laterais e traseiro de
acordo com as normas do CONTRAN;
Observação: o valor total da contratação será de R$ 3.061.962,00 (três milhões e sessenta e um mil e novecentos e sessenta e dois
reais).
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Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e
entidade(s) participante(s).
1.2.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Item

Descrição Detalhada

01

Locação de veículos, tipo caminhonete (pick
up), cabine dupla cabine dupla com 4 portas
laterais, SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL, conforme características
abaixo:
 Veículo zero quilômetro de fábrica e/ou,
seminovo, no máximo tendo 12 (doze) meses
de uso no ato da entrega do veículo;
 Capacidade de 5 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista;
 Motor com 4 cilindros em linha movido a
diesel, com turbo compressor e intercooler;
 Potência Mínima de 100CV e máxima de
200CV;
 Transmissão manual ou automática de no
mínimo 5 marchas sincronizadas à frente e
uma à ré.
 Tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida;
 Suspensão dianteira independente;
 Suspensão traseira com eixo rígido;
 Direção hidráulica integrada de fábrica;
 Ar condicionado instalado de fábrica;
 Freio dianteiro com discos;
 Freio traseiro com tambor de freio;
 Sistema de freios antitravamento com
Anti-lock Braking System - ABS;
 Rodas em tamanho mínimo 16”;
 Pneus tamanho mínimo 16” compatíveis
com as rodas;
 Tanque de combustível com capacidade
mínima de 60 litros;
 Carroceria com carga útil mínima 1000 kg;
 Cintos de segurança dianteiros de 3
pontos;
 Cintos de segurança traseiro laterais de 3
pontos;
 Cintos de segurança traseiro central de 2
pontos;
 Air bag duplo frontal;
 Todos os equipamentos de segurança
exigidos por lei (triangulo, chave de roda,
pneu reserva, etc.).

Qtd. Por
UASG/Local de
Entrega

Unid. de
Medida

Qtd.
Total

Valor
Médio
Unitário R$

Valor Médio
Total R$

5.400

R$ 567,03

R$ 3.061.962,00

5.400
UASG 194044
Diária

Tucumã - PA
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 Atender as Resoluções CONAMA e
exigências do PROCONVE.
 Demais itens de segurança determinados
por lei, aplicáveis.
 Todos os itens exigidos pelo CONTRAN e
os equipamentos e acessórios dos veículos
deverão estar acompanhados de respectivos
manuais de uso e certificados e condições da
garantia.
 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos de
ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n°
1, de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e
legislação correlata. ”
 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos
de emissão de poluentes provenientes do
escapamento fixados no âmbito do Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores – PROCONVE, conforme
Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986,
e n° 315, de 29/10/2002, e legislação
correlata.”
Acessórios a serem incorporados:
 Para-choques de impulsão (quebra-mato)
com proteção gradeada dos faróis na parte
frontal do veículo, em chapa de aço
combinado com estrutura tubular, na cor preta
- fosca, compatibilizando com o veículo
ofertado e com a instalação do Kit de
desatolamento;
 Estribo laterais sob as portas, com
superfície antiderrapante, montado sobre uma
estrutura de aço resistente, devendo suportar
200 (duzentos) kg de peso;
 Protetor de cárter, de tanque de
combustível, de motor e de diferencial, em
material chapa de aço devidamente fixados na
parte inferior externa do veículo;
 Protetor de caçamba em plástico
resistente;
 Revestido do piso (motorista e
passageiros) em material resistente, não
absorvente e lavável;
 Jogo de tapetes de borracha ou
polivinilcarbono (PVC) nos locais destinados
aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o
motorista;
 Capas removíveis para revestimento dos
bancos em couro sintético lavável (napa ou
similar);
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 Santantonio duplo com grade, construído
em material resistente, instalado na
carroceria do veículo para proteção do vidro
traseiro, compatível com o veículo ofertado;
 Insulfim nos vidros laterais e traseiro de
acordo com as normas do CONTRAN;

Observação: o valor total estimado da contratação será de R$ 3.061.962,00 (três milhões e sessenta e um mil e novecentos e sessenta
e dois reais).

1.3.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
1.4.
Os serviços objeto deste termo de referência estão dentro da padronização seguida pelo
órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo
Unificado de Serviços - CATSERV do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais –
SIASG.
1.5.
Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATSERV e
do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.
1.6.
A licitação será subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O Registro de Preços para esta locação justifica-se pela necessidade constante da
Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, por intermédio do Serviço de Gestão Ambiental e
Territorial - SEGAT da Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, juntamente com a
Coordenação Geral de Monitoramento Territorial - CGMT/Diretoria de Proteção Territorial - DPT
desta Fundação, realizar operações de monitoramento ambiental, territorial, e fiscalização tais
como: combate ao desmatamento nas Terras Indígenas; combate aos ilícitos cometidos dentro
das Terras Indígenas; extrusão de madeireiros e pescadores dentro das Terras Indígenas
Apyterewa, Kayapó, Mekragnotire entre outras, principalmente para executar o Plano Operacional
de Extrusão de não índios da terra indígena Apyterewa, localizada no município de São Félix do
Xingu/PA, ocupada por índios da Etnia Parakanã;

2.1.
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A FUNAI tem como objetivo principal promover políticas de desenvolvimento sustentável
das populações indígenas, aliados a sustentabilidade econômica a socioambiental, promover a
conservação e a recuperação do meio ambiente, controlar e mitigar possíveis impactos ambientais
decorrentes de interferências externas às terras indígenas, monitorar as terras indígenas
regularizadas e aquelas ocupadas por populações indígenas, incluindo as isoladas e de recente
contato, coordenar e programar as políticas de proteção aos grupos isolados e recém-contatados
e programar medidas de vigilância, fiscalização e de prevenção de conflitos em terras indígenas.

2.2.

2.3.

Missão:

2.3.1. Coordenar o processo de formulação e implementação da política indigenista do Estado
brasileiro, instituindo mecanismos efetivos de controle social e de gestão participativa, visando à
proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas.
2.3.2. De acordo com o Decreto nº. 9.010, de 23 de março de 2017, que dispõe sobre a estrutura
regimental da FUNAI, esta tem por finalidade:
2.3.2.1. I - Proteger e promover os direitos dos povos indígenas, em nome da União;
2.3.2.2. II - Formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o cumprimento da política
indigenista do Estado brasileiro, baseada nos seguintes princípios:
2.3.2.2.1.
a) reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições
dos povos indígenas;
2.3.2.2.2.

b) respeito ao cidadão indígena, suas comunidades e organizações;

2.3.2.2.3.
c) garantia ao direito originário, à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras
que tradicionalmente ocupam e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes;
2.3.2.2.4.
d) garantia aos povos indígenas isolados do exercício de sua liberdade e de suas
atividades tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los;
2.3.2.2.5.

e) garantia da proteção e conservação do meio ambiente nas terras indígenas;

2.3.2.2.6.
indígenas; e

f) garantia de promoção de direitos sociais, econômicos e culturais aos povos

2.3.2.2.7.
g) garantia de participação dos povos indígenas e suas organizações em
instâncias do Estado que definam políticas públicas que lhes digam respeito;
2.3.2.3. III - administrar os bens do patrimônio indígena, exceto aqueles cuja gestão tenha sido
atribuída aos indígenas ou às suas comunidades, conforme disposto no Decreto nº. 9.010, de 23
de março de 2017, podendo também administrá-los por expressa delegação dos interessados;
2.3.2.4. IV - Promover e apoiar levantamentos, censos, análises, estudos e pesquisas científicas
sobre os povos indígenas visando à valorização e à divulgação de suas culturas;
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2.3.2.5. V - Monitorar as ações e serviços de atenção à saúde dos povos indígenas;
2.3.2.6. VI - Monitorar as ações e serviços de educação diferenciada para os povos indígenas;
2.3.2.7. VII - Promover e apoiar o desenvolvimento sustentável nas terras indígenas, conforme a
realidade de cada povo indígena;
2.3.2.8. VIII - Despertar, por meio de instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa
indígena; e
2.3.2.9. IX - Exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas.
A área de jurisdição desta Coordenação composta por quatro terras indígenas:
Menkragnoti, Las Casas, Badjonkore e Kayapó é muito extensa. Essas terras indígenas sofrem
constantes pressões das atividades garimpeira, pesqueira, madeireira, grilagem todas elas
realizadas de forma ilícita, além de atividades de tráfico de drogas e possivelmente de armas,
devido as grandes extensões territoriais das terras indígenas. Além disso esta Coordenação
Regional está realizando o apoio logístico para executar o Plano Operacional de Extrusão de não
índios da terra indígena Apyterewa, localizada no município de São Félix do Xingu/PA, ocupada
por índios da Etnia Parakanã;

2.4.

A Terra Indígena Apyterewa é parte integrante do complexo de terras indígenas, localizada
na região de influência da UHE - Belo Monte. Por esse motivo integra o Plano Emergencial de
Proteção às Terras Indígenas da Terra do Meio Sob a Influência da UHE Belo Monte, elaborado
pela Coordenação Geral de Monitoramento Territorial - CGMT - FUNAI Sede. O referido Plano
Emergencial é parte integrante do Plano Básico Ambiental - Instrumento de Compensação do
EIA/RIMA da UHE Belo Monte;

2.5.

A TI Apyterewa encontra-se homologada pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2007,
e registrada perante o Serviço de Patrimônio da União - SPU, conforme o Processo nº
04957.004472/2007-78 (área total 773.470,0313 ha); A comunidade indígena Parakanã está
distribuída em duas aldeias, a Aldeia Xingu, e a Aldeia Apyterewa, ambas localizadas às margens
do rio Xingu. Atualmente a ocupação por não índios, incide por quase todo o território demarcado
e dividido em quinze localidades denominadas conforme seguem: Barra Mansa; Bom Jardim;
Cavalo de Aço; Coração Valente; Paredão; Pé do Morro; Perachi; São Francisco; Toca do Coelho;
Vale São José; Veado Queimado; Vicinal Nazário; Vila São Francisco e; Vila do T. As atividades
econômicas desenvolvidas pelos posseiros na Terra Indígena concentram-se principalmente na
atividade pecuária e de cultivo de cacau;

2.6.

O presente Planejamento Operacional de Extrusão faz parte da estratégia de atuação da
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, no âmbito da Ação de Fiscalização e Monitoramento
Territorial das Terras Indígenas - PO, (PTRES 033690) e do Plano Interno de Fiscalização e
Monitoramento Territorial das terras Indígenas (PI 22FMT);

2.7.
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Considerando as peculiaridades elencadas acima e para que Fundação Nacional
do Índio possa cumprir o seu papel institucional, principalmente no que se refere a garantia da
proteção e conservação do meio ambiente nas terras indígenas, é necessário melhor aperfeiçoar
sua estrutura física e logística no momento da realização das ações de monitoramento e
fiscalização ambiental e territorial. Desse modo o Registro de Preços para este serviço torna-se
necessário, considerando também o quantitativo infímo de veículos oficiais disponíveis para a
realização de tais ações, havendo, portanto, a necessidade ímpar do processo em questão;

2.8.

Em relação aos acessórios a serem incorporados aos veículos a serem locados por esta
Coordenação Regional justifica-se em razão das especificidades das atividades que os veículos
serão utilizados, sendo necessidade imperiosa a instalação dos acessórios para a realização das
atividades, à segurança, à salubridade e ao conforto mínimo dos usuários daquela viatura.

2.9.

Assim, dispõe-se a seguir as justificativas desta Coordenação Regional para a locação de
veículos com itens acessórios:

2.10.


Ar condicionado: com vistas ao conforto mínimo dos usuários que se deslocam
seguidamente por até um dia inteiro em regiões inóspitas, o ar condicionado constitui-se em um
acessório que garante entre outros a saúde do condutor, evitando a desidratação;

Protetor de caçamba: as atividades desenvolvidas pela FUNAI exigem o transporte
constante de cargas para os indígenas para os portos próximos às cidades onde eles frequentam
e ainda as aldeias com acesso terrestre, desse modo uma condição essencial para a realização
dessa atividade é contar com o protetor de caçamba que propiciará a conservação dos veículos e
viabilizará a constante oferta do serviço;

Estribos laterais: os estribos servem para afastar as hastes de madeira, troncos entre
outros que pendem da mata para a estrada ou que são derrubados com o vento e se projetam
para a estrada, ou em caso de algum escorregão em pontes malconservadas, contribui
diretamente para a segurança evitando um choque brusco que poderia acarretar a capotagem ou
outro tipo de acidente;

Protetor de cárter: considerando que este item protege diretamente o reservatório de
óleo do motor e componentes diversos tais como filtro e motor, e que caso seja furado nas estradas
malconservadas poderia pôr em risco a segurança e a salubridade dos ocupantes, optou-se por
sua inclusão;

Insufilm/película: as condições em que está inserida esta Coordenação Regional, ou
seja, no Sul do Pará, região de constante conflito agrário, faz surgir a necessidade de proteção de
seus servidores, para que possam desenvolver suas atividades sem a ameaça constante de
grileiros, madeireiros, garimpeiros, pescadores ilegais, entre outros invasores e exploradores de
atividades ilegais nas Terras Indígenas sob sua jurisdição, e que são rotineiramente combatidas
pelas equipes desta Coordenação;
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Para-choques de impulsão (quebra-mato): considerando que os veículos serão locados
com guincho elétrico instalado, é necessário a instalação ainda de para-choque de impulsão
(quebra mato) que servirá como suporte para a instalação do guincho, bem como para a proteção
da parte frontal do veículo. Devido as péssimas condições onde os veículos irão trafegar este item
é importante para a proteção dos componentes mecânicos, hidráulicos e elétricos instalados na
parte frontal do veículo;

Revestido do piso (motorista e passageiros) em material resistente, não absorvente
e lavável: considerando que os veículos irão trafegar em locais de difíceis acessos onde não
existem asfaltos em alguns casos, tais como: estradas de terras, trilhas, subidas íngremes, lugares
encharcados, travessias de córregos e riachos e etc., este item se torna indispensável em razão
de sua característica de impermeabilizar o assoalho do interior do veículo. Desse modo a água,
barro, lama entre outros detritos do solo não será absorvido pelo "forramento" do assoalho do
veículo, e consequentemente não afetará as instalações elétricas localizadas no assoalho do
veículo;

Jogo de tapetes de borracha ou polivinilcarbono (PVC) nos locais destinados aos
ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista: considerando que os veículos irão trafegar
em locais de difíceis acessos onde não existem asfaltos em alguns casos, tais como: estradas de
terras, trilhas, subidas íngremes, lugares encharcados, travessias de córregos e riachos e etc.,
este item se torna indispensável em razão de sua característica de impermeabilizar o assoalho do
interior do veículo. Desse modo a água, barro, lama entre outros detritos do solo não será
absorvido pelo "forramento" do assoalho do veículo, e consequentemente não afetará as
instalações elétricas localizadas no assoalho do veículo;

Capas removíveis para revestimento dos bancos em couro sintético lavável (napa
ou similar): este item se torna indispensável em razão de sua característica de impermeabilizar
os bancos do veículo. Desse modo caso tenha contato de água, barro, lama entre outros detritos
do solo, esses materiais não serão absorvidos pelo estofamento do veículo, proporcionando
condições mínimas de salubridade para os servidores;

Santantonio duplo com grade, construído em material resistente, instalado na
carroceria do veículo para proteção do vidro traseiro, compatível com o veículo ofertado:
as ações de Fiscalização e Monitoramento Territorial das Terras Indígenas exigem o transporte
constante de cargas diversas, tais como: bombonas com combustíveis, gêneros alimentícios,
materiais de manobra e patrulhamento, de proteção e segurança dentre outros materiais diversos,
desse modo uma condição essencial para a realização dessa atividade é contar com o santantonio
para a proteção do vidro traseiro que propiciará a conservação dos veículos, a segurança dos
servidores e viabilizará a constante utilização do veículo;
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3.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto deste termo de referência enquadram-se na classificação de serviços
comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto nº.
3.555, de 2000 e do Decreto 5.450, de 2005.

3.1.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271,
de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à
área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas
por seu respectivo plano de cargos.

3.2.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

3.3.

4.

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.

Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1. A entrega dos veículos para o (ÓRGÃO GERENCIADOR) e (ÓRGÃO(S)
PARTICIPANTE(S) - quando for o caso) deverá ser realizada pelo licitante vencedor no endereço
abaixo relacionado, em entrega única e/ou parcelada, com prazo de entrega não superior a 10
(dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da solicitação formal desta
Coordenação Regional.
4.1.1.1. Os veículos deverão ser entregues na sede da Fundação Nacional do Índio –
FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará (ÓRGÃO GERENCIADOR), no endereço
Rodovia PA 279, Km 160, s/n, Setor Industrial, CEP: 68.385-000 - Tucumã/PA, de segunda a
sexta-feira no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min ás 18h00min (Horário de Brasília
– DF).
4.1.2. Em casos excepcionais e justificadamente, esta Coordenação Regional poderá solicitar à
CONTRATADA a entrega dos veículos no território nacional da República Federativa do Brasil,
em entrega única e/ou parcelada, com prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias, contados
a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da solicitação formal desta Coordenação
Regional.
4.1.3. Poderá, no interesse e conveniência para a Administração, ser fornecido cronograma para
entrega dos veículos objeto deste termo de referência.
4.1.4. Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, por igual período, a critério da
Administração, desde que haja justificativa aceitável por parte da contratada.
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4.1.5. Os veículos deverão ser entregues limpos, com tanque de combustível cheio e
acompanhados dos seus respectivos documentos de comprovação do licenciamento anual e
IPVA, manuais de uso, garantia e operação do veículo e dos acessórios incorporados.
4.1.6. Além das características já especificadas anteriormente na descrição do item, os veículos
deverão dispor do seguinte:

Quanto às características básicas, deverão ser observados, no mínimo, os seguintes
requisitos:

Veículo zero quilômetro de fábrica e/ou, seminovo, no máximo tendo 12 (doze) meses de
uso no ato da entrega do veículo;


Capacidade de 5 (cinco) passageiros, incluindo o motorista;



Motor com 4 cilindros em linha movido a diesel, com turbo compressor e intercooler;



Potência Mínima de 100CV e máxima de 200CV;


à ré.

Transmissão manual ou automática de no mínimo 5 marchas sincronizadas à frente e uma



Tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida;



Suspensão dianteira independente;



Suspensão traseira com eixo rígido;



Direção hidráulica integrada de fábrica;



Ar condicionado instalado de fábrica;



Freio dianteiro com discos;



Freio traseiro com tambor de freio;



Sistema de freios antitravamento com Anti-lock Braking System - ABS;



Rodas em tamanho mínimo 16”;



Pneus tamanho mínimo 16” compatíveis com as rodas;



Tanque de combustível com capacidade mínima de 60 litros;



Carroceria com carga útil mínima 1000 kg;



Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos;



Cintos de segurança traseiro laterais de 3 pontos;



Cintos de segurança traseiro central de 2 pontos;
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Air bag duplo frontal;


Todos os equipamentos de segurança exigidos por lei (triangulo, chave de roda, pneu
reserva, etc.);


Atender as Resoluções CONAMA e exigências do PROCONVE.



Demais itens de segurança determinados por lei, aplicáveis.


Todos os itens exigidos pelo CONTRAN e os equipamentos e acessórios do veículo
deverão estar acompanhados de respectivos manuais de uso e certificados e condições da
garantia.

“Só será admitida a oferta de veículo automotor que atenda aos limites máximos de ruídos
fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e legislação
correlata. ”

“Só será admitida a oferta de veículo automotor que atenda aos limites máximos de
emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle
da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n°
18, de 06/05/1986, e n° 315, de 29/10/2002, e legislação correlata. ”
4.1.7. Quanto aos acessórios que deverão compor cada veículo:
 Estribo laterais sob as portas, com superfície antiderrapante, montado sobre uma estrutura de
aço resistente, devendo suportar 200 (duzentos) kg de peso.
 Protetor de cárter, de tanque de combustível, de motor e de diferencial, em material chapa de
aço devidamente fixados na parte inferior externa do veículo.
 Protetor de caçamba em plástico resistente;
 Revestido do piso (motorista e passageiros) em material resistente, não absorvente e lavável.
 Jogo de tapetes de borracha ou polivinilcarbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes
apoiarem os pés, inclusive o motorista.
 Capas removíveis para revestimento dos bancos em couro sintético lavável (napa ou similar.
 Santantonio duplo com grade, construído em material resistente, instalado na carroceria do
veículo para proteção do vidro traseiro, compatível com o veículo ofertado.
 Aplicação de insulfim nos vidros laterais e traseiro de acordo com as normas do CONTRAN.
4.1.8. Todos os acessórios a serem incorporados deverão ser compatíveis com os veículos
ofertados, deste modo a instalação dos acessórios deve ser realizada de forma adequada e com
qualidade.
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4.1.9. Todos os veículos deverão ter seguro total contra sinistro tais como: acidentes, roubo, furto,
incêndio entre outros para todas as viaturas locadas sem franquia e sem ônus para a
CONTRATANTE.
4.1.10. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção preventiva
e/ou corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, durante
o prazo que os veículos estiverem a serviço da CONTRATANTE, com a finalidade de manter os
veículos em perfeitas condições de uso;
4.1.10.1.
Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este Termo
de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação ou desgaste em virtude do
uso apresentados pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e
correções necessárias;
4.1.11. O prazo máximo para realizar os serviços de assistência técnica aos veículos,
compreendendo reparos e substituições de peças, obrigando-se a colocar o veículo em perfeito
estado de funcionamento, é de até 72 horas corridas, contado a partir da solicitação realizada pela
CONTRATANTE junto a CONTRATADA. Caso os serviços ultrapassem o horário previsto para
manutenção o veículo deverá ser substituído por outro com as características compatíveis com os
veículos descritos neste termo de referência.
4.1.12.
Os serviços de assistência técnica deverão ser executados preferencialmente na
cidade de Tucumã - PA, ou eventualmente em qualquer local do Território Nacional, ficando a
escolha a critério da CONTRATADA.
4.1.13. A Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará (ÓRGÃO GERENCIADOR) e (ÓRGÃO(S)
PARTICIPANTE(S) - quando for o caso) não pagarão pelas diárias em que o(s) veículo(s) ficaram
parados realizando manutenção preventiva e/ou corretiva.
4.1.14.
Os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos veículos deverá ser
realizado pela CONTRATADA sem nenhum ônus para a Fundação Nacional do
Índio/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará (ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃO(S)
PARTICIPANTE(S) - quando for o caso).
4.1.15. A manutenção inclui serviços diversos de borracharia, tais como: remendos,
vulcanizações de pneus; rodízios de pneus; cambagem e etc.
5.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A demanda do órgão gerenciador e dos participantes tem como base as seguintes
características:

5.1.
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5.1.1. Os veículos para o (ORGÃO GERENCIADOR) deverão ser disponibilizados em
quantidades que podem variar desde 1 (um) até 15 (quinze) veículos simultaneamente de acordo
com as necessidades desta Fundação.
5.1.2. O quantitativo máximo total de diárias referente a locação de 15 (quinze) veículos pelo
período de 1 (um) ano é de 5.400 (cinco mil e quatrocentos) diárias.
6.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:

6.1.

6.1.1. O recebimento e a aceitação dos veículos dar-se-á ao gestor do contrato e/ou servidor
designado pela administração do órgão, conforme exigências contidas no presente Termo de
Referência, edital, anexos e proposta.
6.1.2. Os veículos deverão ser disponibilizados em quantidades que podem variar desde 1 (um)
até 15 (quinze) veículos simultaneamente de acordo com as necessidades da Coordenação
Regional Kayapó Sul do Pará (ORGÃO GERENCIADOR).
6.1.3. Os veículos para o (ORGÃO PARTICIPANTE – quando for o caso) deverão ser
disponibilizados em quantidades de acordo com a necessidade do ÓRGÃO PARTICIPANTE.
6.1.4. Os veículos
PARTICIPANTE(S)

serão

recebidos:

(ÓRGÃO

GERENCIADOR

E

ÓRGÃO(S)

6.1.4.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta.
6.1.4.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 2 (dois) dias do recebimento
provisório.
6.1.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
6.1.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.1.7. Os veículos deverão ser entregues limpos, com tanque de combustível cheio e
acompanhados dos seus respectivos documentos de comprovação do licenciamento anual e
IPVA, manuais de uso, garantia e operação do veículo e dos acessórios incorporados.
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6.1.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

7.2.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

7.3.

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.4.

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada.

7.5.

8.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada deverá providenciar seguro total contra sinistro tais como: acidentes, roubo,
furto, incêndio entre outros para todas as viaturas locadas sem franquia e sem ônus para a
CONTRATANTE.

8.1.

Efetuar a entrega dos veículos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Coordenação Regional Kayapó Sul do Para em Tucumã/PA (ÓRGÃO GERENCIADOR) e
(ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) - quando for o caso) e (ÓRGÃO PARTICIPANTE – quando for o
caso), em estrita observância das especificações deste Termo de Referência, edital, anexos e da
proposta.

8.2.

8.2.1.
Os veículos devem estar acompanhados, ainda, dos seus respectivos
documentos de comprovação do licenciamento anual e do IPVA, do manual do usuário, garantia
e operação do veículo e dos acessórios incorporados;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;

8.3.
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Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

8.4.

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.5.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.6.

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.7.

Apresentar, expressamente, logo após a assinatura do contrato, os nomes das empresas
concessionárias e/ou oficinas responsáveis pela assistência técnica onde os veículos serão
entregues, com os seguintes dados: razão social, CNPJ/CGC, endereço com CEP, número de
telefone e de fax, endereço eletrônico (e-mail), e nome da pessoa responsável para contato;

8.8.

Atender aos chamados de serviços de assistência técnica aos veículos, obrigando-se a
colocar o veículo em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas, contados a partir da solicitação, caso estas horas caiam em final de semana ou feriado,
acrescentar as horas do dia;

8.9.

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro mecânico,
reboque, durante o período do contrato;

8.10.

Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.11.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por
sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não eximindo sua responsabilidade com a
fiscalização ou o acompanhamento por ventura efetuado pelo Contratante;

8.12.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do Contrato, inclusive, com pessoal utilizado na execução dos serviços,
que não terá qualquer vínculo empregatício com a Contratante;

8.13.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus
empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias
lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades;

8.14.
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Manter um representante em contato direto e constante com o Contratante, durante a
execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamentos referentes;

8.15.

Disponibilizar, fornecer e instalar todas as peças de reposição, originais ou genuínas,
necessárias à manutenção corretiva e preventiva dos veículos;

8.16.

Substituir os veículos novos se no período de 30 (trinta) dias apresentarem defeitos
sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela constante necessidade de
manutenção corretiva.

8.17.

Manutenção preventiva e corretiva das viaturas, como também a lubrificação das peças
da suspensão do veículo (gaxetas), por meio de graxas em seus bicos; troca dos filtros de óleo,
combustível e ar; troca de pneus quando os mesmos estiverem lisos, sem as ranhuras (carecas),
lavagem dos mesmos quando os apresentarem avarias devido ao acumulo de resíduos, remendos
(conserto de pneus);

8.18.

Pagar todos os impostos referentes às viaturas locadas, mantendo as mesmas nas
condições exigidas pelo Código Nacional de Trânsito (taxas, IPVA, seguro);

8.19.

Obediência aos prazos para locação e troca dos equipamentos e/ou viaturas quando se
fizerem necessários, de acordo com o estabelecido neste contrato;

8.20.

A CONTRATADA deverá transportar, por meios próprios, as viaturas, objeto deste termo
de referência, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a contar a partir da data de publicação
do extrato de contrato, ou do recebimento da nota de empenho de despesa, autorização de compra
ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

8.21.

8.22.

Os veículos deverão atender todas as normas técnicas exigidas pelo DETRAN;

Possuir toda documentação do veículo (Licenciamento Anual, Seguro DPVAT, IPVA e
Seguro Contra);

8.23.

Arcar com os custos de todos o(s) material(is) de desgaste a serem utilizados nas viaturas
durante o período do contrato;

8.24.
8.25.

A CONTRATADA deverá realizar, no início da locação, a entrega técnica das viaturas;

A contratada deverá apresentar as viaturas dentro dos padrões estabelecidos pelo
INMETRO e/ou ABNT e livres de quaisquer ônus judicial ou extrajudicial;

8.26.

“Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites
máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de 11/02/1993, e n° 272, de
14/09/2000, e legislação correlata.”

8.27.

Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites
máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa

8.28.
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de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções
CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e n° 315, de 29/10/2002, e legislação correlata. ”
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

8.29.

Nos termos do § 1º do Art. 12 do Decreto nº. 7.892/2012, é vedado efetuar acréscimos
nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.30.

9.

DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

10.1.

11.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993,
e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

11.1.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

11.2.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

11.3.

A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47
e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

11.4.
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A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo I, ou
outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

11.5.

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou

11.6.

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

11.7.

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.

11.8.

Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

11.9.

11.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.
11.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
11.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.
11.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
11.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período

escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
11.15. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.16.

11.17. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.18. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas

pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.19.

A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

11.19.1. Verificação das condições gerais dos veículos no momento da entrega pela
CONTRATADA à CONTRATANTE;
11.19.2. Verificação das condições gerais dos veículos durante o período de locação dos veículos;
11.19.3. Demais acompanhamentos necessários relacionados aos serviços contratados.
11.20. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; e
12.1.5. Cometer fraude fiscal.
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
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12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
serviço contratado;
12.2.2. Multa de:
12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto
dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
12.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2 abaixo; e
12.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão
do contrato;
12.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.
12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
12.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
12.3.
e 2:

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1
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Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade
de atendimento;

04

3

Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

5

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do
órgão fiscalizador, por ocorrência;
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7

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

8

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos
previstos no edital/contrato;

01

12.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
12.5.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
12.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.5.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
12.6
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.7
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante,
observado o princípio da proporcionalidade.
12.8

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Geraldo Pereira Filho
Chefe Serviço de Gestão Ambiental e Territorial – SEGAT/CRKSP
Portaria nº 917/PRES/FUNAI/2017
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ANEXO II
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º .........

A Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, com sede na
Avenida PA 279, S/Nº, Setor Industrial, CEP: 68.385-000, na cidade de Tucumã - PA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.059.311/0026-84, neste ato representada pelo Coordenador Regional, Odenildo
Coelho da Silva, nomeado pela Portaria nº 566 de 20 de Abril de 2010, publicada no Diário Oficial da
União de 23 de Abril de 2010, inscrito(a) no CPF sob o nº 707.438.353-87 portador da Carteira de
Identidade nº 07.153.929, SSP/MA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2018, publicada no ...... de ...../...../20....., processo
administrativo nº 08111.000027/2017-11, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na
Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 5, de 26 de maio de 2017 e em conformidade com as disposições a
seguir:

1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de
serviço de locação de veículos, tipo caminhonete (pick up), cabine dupla com tração 4x4, SEM
MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL para atenderem as necessidades de transportes de servidores
públicos envolvidos em trabalhos de monitoramento ambiental e fiscalização de terras indígenas realizados
pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, devido a constante
necessidade em realizar operações de monitoramento ambiental e fiscalização à atividades ilícitas
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desenvolvidas nas terras indígenas, tais como: atividades madeireiras, garimpeiras, de pesca, plantação,
comercialização e tráfico de entorpecentes, entre outras atividades ilegais. As demandas da Fundação
Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará, são referente as seguintes
ações: Ação: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - Sub-ações: Despesas Administrativas - Plano
Orçamentário (PO); Presidência da FUNAI; Procuradoria Jurídica; Comitês Regionais; Inventário
Patrimonial; Corregedoria; Ações de Informática; Adequação e Modernização das Unidades da Funai – PO;
Capacitação de Indígenas para Atuação nos Comitês Regionais – PO; e Capacitação de Servidores
Públicos Federais em Processo de Qualificação – PO. Ação: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DOS POVOS INDÍGENAS - Sub-ações: Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos
Povos Indígenas – PO; Avaliação e Monitoramento das Ações de Educação; Políticas e Gestão de Projetos
Educacionais; Educação Comunitária e Articulação Institucional; Proteção Social dos Povos Indígenas
(Municípios até 50 mil hab.) - PO; Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas – PO;
Capacitação de Indígenas e Técnicos de campo para o Desenvolvimento de Atividades Autossustentáveis
em TI; Operacionalização de atividades; Ações integradas; Projetos demonstrativos; Casos críticos;
Fomento às Atividades Produtivas em Áreas Indígenas; Promoção às Atividades; Tradicionais das
Mulheres Indígenas; Formação; Projetos Emergenciais; Monitoria e Avaliação; Projeto Gestão Ambiental
em Terras Indígenas; Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas – PO; Avaliação Impactos
Energia; Avaliação Impactos Transportes; Conservação e Recuperação Ambiental; Políticas Ambientais;
Planejamento em Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas; Programas de Compensação e
Mitigação; Projeto Gestão Ambiental em Terras Indígenas; Proteção Social dos Povos Indígenas - PO;
Acompanhamento da Saúde Indígena; Segurança Alimentar e Nutricional; Acolhimento Social; Gestão;
Infraestrutura Comunitária; Direitos Sociais e Previdenciários; Decisão Judicial; Gênero e Gerações;
Comitês Regionais; e Mobilização Social. Ação: PRESERVAÇÃO CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS
– Sub-ações: Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas – PO; Pesquisa sobre Populações
Indígenas – PO; Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas – PO; Instalação de Casas de
Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural; Reposição do estoque danificado pelo
incêndio; Política de comercialização de artesanato; Promoção e divulgação das culturas indígenas;
Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas; e Organização, Preservação e Divulgação dos
Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista. Ação: FISCALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE
TERRAS INDÍGENAS – Sub-ações: Fiscalização e Monitoramento Territorial das Terras Indígenas – PO;
Projeto de Gestão Ambiental em Terras Indígenas; Delimitação, Demarcação e Regularização das Terras
Indígenas – PO; Localização e Proteção dos Povos Indígenas Isolados – PO; Frente de Proteção Ambiental
Awá Guajá; Frente de Proteção Ambiental Cuminapanema; Frente de Proteção Ambiental Envira; Frente
de Proteção Ambiental Guaporé; Frente de Proteção Ambiental Jurena; Frente de Proteção Ambiental
Madeira; Frente de Proteção Ambiental Madeirinha; Frente de Proteção Ambiental Médio Xingu; Frente de
Proteção Ambiental Purus; Frente de Proteção Ambiental Uru Eu Wau Wau; Frente de Proteção Ambiental
Vale do Javari; Frente de Proteção Ambiental Yanomami; e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
de Recente Contato – PO, entre outras ações previstas nas funções institucionais desta Fundação, e/ou
ainda para dar apoio as diversas funções institucionais desenvolvidas pela FUNAI em outros locais em todo
o território brasileiro onde se fizer necessário a locação de veículos objeto deste certame licitatório para o
fiel cumprimento das funções institucionais desta Fundação (ÓRGÃO GERENCIADOR), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, especificado no item 1 do
49

Ministério da Justiça e Cidadania
Fundação Nacional do Índio
Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará
Rodovia PA 279, Km 160, S/N, Setor Parque Industrial, CEP 68.385-000 / Tucumã – PA
(94) 3433-1005/3295 E-mail: crtucuma@hotmail.com/cr.kayaposuldopara@funai.gov.br

Objeto do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 01/2018, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Razão Social:
CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Email:

Telefone:

Representante Legal
Sócio Administrador:
CPF/MF:
Item

01

RG Nº.
Descrição Detalhada

Locação de veículos, tipo caminhonete (pick
up), cabine dupla cabine dupla com 4 portas
laterais, SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL, conforme características
abaixo:
 Veículo zero quilômetro de fábrica e/ou,
seminovo, no máximo tendo 12 (doze) meses
de uso no ato da entrega do veículo;
 Capacidade de 5 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista;
 Motor com 4 cilindros em linha movido a
diesel, com turbo compressor e intercooler;
 Potência Mínima de 100CV e máxima de
200CV;
 Transmissão manual ou automática de no
mínimo 5 marchas sincronizadas à frente e
uma à ré.
 Tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida;
 Suspensão dianteira independente;
 Suspensão traseira com eixo rígido;
 Direção hidráulica integrada de fábrica;
 Ar condicionado instalado de fábrica;
 Freio dianteiro com discos;
 Freio traseiro com tambor de freio;
 Sistema de freios antitravamento com
Anti-lock Braking System - ABS;
 Rodas em tamanho mínimo 16”;

Qtd. Por
UASG/Local de
Entrega

Unid. de
Medida

Qtd.
Total

5.400
UASG 194044
Diária

Tucumã - PA
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Unitário R$

Valor Total R$
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 Pneus tamanho mínimo 16” compatíveis
com as rodas;
 Tanque de combustível com capacidade
mínima de 60 litros;
 Carroceria com carga útil mínima 1000 kg;
 Cintos de segurança dianteiros de 3
pontos;
 Cintos de segurança traseiro laterais de 3
pontos;
 Cintos de segurança traseiro central de 2
pontos;
 Air bag duplo frontal;
 Todos os equipamentos de segurança
exigidos por lei (triangulo, chave de roda,
pneu reserva, etc.).
 Atender as Resoluções CONAMA e
exigências do PROCONVE.
 Demais itens de segurança determinados
por lei, aplicáveis.
 Todos os itens exigidos pelo CONTRAN e
os equipamentos e acessórios dos veículos
deverão estar acompanhados de respectivos
manuais de uso e certificados e condições da
garantia.
 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos de
ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n°
1, de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e
legislação correlata. ”
 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos
de emissão de poluentes provenientes do
escapamento fixados no âmbito do Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores – PROCONVE, conforme
Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986,
e n° 315, de 29/10/2002, e legislação
correlata. ”
Acessórios a serem incorporados:
 Para-choques de impulsão (quebra-mato)
com proteção gradeada dos faróis na parte
frontal do veículo, em chapa de aço
combinado com estrutura tubular, na cor preta
- fosca, compatibilizando com o veículo
ofertado e com a instalação do Kit de
desatolamento;
 Estribo laterais sob as portas, com
superfície antiderrapante, montado sobre uma
estrutura de aço resistente, devendo suportar
200 (duzentos) kg de peso;
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 Protetor de cárter, de tanque de
combustível, de motor e de diferencial, em
material chapa de aço devidamente fixados na
parte inferior externa do veículo;
 Protetor de caçamba em plástico
resistente;
 Revestido do piso (motorista e
passageiros) em material resistente, não
absorvente e lavável;
 Jogo de tapetes de borracha ou
polivinilcarbono (PVC) nos locais destinados
aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o
motorista;
 Capas removíveis para revestimento dos
bancos em couro sintético lavável (napa ou
similar);
 Santantonio duplo com grade, construído
em material resistente, instalado na
carroceria do veículo para proteção do vidro
traseiro, compatível com o veículo ofertado;
 Insulfim nos vidros laterais e traseiro de
acordo com as normas do CONTRAN;
Observação: o valor total da contratação será de R$

3.

VALIDADE DA ATA

3.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da assinatura
(............................................), não podendo ser prorrogada.

4.

REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
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4.5.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.5.2.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.9.1.

Por razão de interesse público; ou

4.9.2.

A pedido do fornecedor.

5.

CONDIÇÕES GERAIS

5.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,

as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Tucumã – PA, xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 2018.
___________________________________
Representante Legal

_________________________________
Representante Legal

Fundação Nacional do Índio – FUNAI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará

Testemunhas:
Nome:__________________________________ Nome:__________________________________
RG:____________________________________ RG:____________________________________
CPF:___________________________________ CPF:___________________________________
Assinatura:______________________________ Assinatura:______________________________
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE CONTRATO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO,

POR

INTERMÉDIO

DO

(A)

........................................................ E A EMPRESA
.............................................................

A União, por intermédio da Fundação Nacional do Índio – Funai/Coordenação Regional Kayapó Sul
do Pará, com sede na Rodovia PA 279, s/nº., Km 160, Bairro Industrial, CEP: 68.385-000, na cidade
de Tucumã, Estado Pará, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.059.311/0026-84, neste ato representada
pelo Coordenador Regional, Odenildo Coelho da Silva, nomeado pela Portaria nº 566 de 20 de Abril
de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 23 de Abril de 2010, inscrito(a) no CPF sob o nº
707.438.353-87 portador da Carteira de Identidade nº 07.153.929, SSP/MA, doravante denominada
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a)
na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida
pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº
08111000027/2017-11 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de
7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 25 de maio de 2017 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 05/2016, mediante as cláusulas
e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de veículos, tipo caminhonete
(pick up), cabine dupla com tração 4x4, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL para atenderem as
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necessidades de transportes de servidores públicos envolvidos em trabalhos de monitoramento ambiental
e fiscalização de terras indígenas realizados pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação
Regional Kayapó Sul do Pará, devido a constante necessidade em realizar operações de monitoramento
ambiental e fiscalização à atividades ilícitas desenvolvidas nas terras indígenas, tais como: atividades
madeireiras, garimpeiras, de pesca, plantação, comercialização e tráfico de entorpecentes, entre outras
atividades ilegais. As demandas da Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional Kayapó
Sul do Pará, são referente as seguintes ações: Ação: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - Sub-ações:
Despesas Administrativas - Plano Orçamentário (PO); Presidência da FUNAI; Procuradoria Jurídica;
Comitês Regionais; Inventário Patrimonial; Corregedoria; Ações de Informática; Adequação e
Modernização das Unidades da Funai – PO; Capacitação de Indígenas para Atuação nos Comitês
Regionais – PO; e Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação – PO. Ação:
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS POVOS INDÍGENAS - Sub-ações: Fomento e
Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas – PO; Avaliação e Monitoramento das Ações
de Educação; Políticas e Gestão de Projetos Educacionais; Educação Comunitária e Articulação
Institucional; Proteção Social dos Povos Indígenas (Municípios até 50 mil hab.) - PO; Promoção do
Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas – PO; Capacitação de Indígenas e Técnicos de campo para o
Desenvolvimento de Atividades Autossustentáveis em TI; Operacionalização de atividades; Ações
integradas; Projetos demonstrativos; Casos críticos; Fomento às Atividades Produtivas em Áreas
Indígenas; Promoção às Atividades; Tradicionais das Mulheres Indígenas; Formação; Projetos
Emergenciais; Monitoria e Avaliação; Projeto Gestão Ambiental em Terras Indígenas; Gestão Ambiental e
Territorial das Terras Indígenas – PO; Avaliação Impactos Energia; Avaliação Impactos Transportes;
Conservação e Recuperação Ambiental; Políticas Ambientais; Planejamento em Gestão Territorial e
Ambiental de Terras Indígenas; Programas de Compensação e Mitigação; Projeto Gestão Ambiental em
Terras Indígenas; Proteção Social dos Povos Indígenas - PO; Acompanhamento da Saúde Indígena;
Segurança Alimentar e Nutricional; Acolhimento Social; Gestão; Infraestrutura Comunitária; Direitos Sociais
e Previdenciários; Decisão Judicial; Gênero e Gerações; Comitês Regionais; e Mobilização Social. Ação:
PRESERVAÇÃO CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS – Sub-ações: Preservação do Conhecimento dos
Povos Indígenas – PO; Pesquisa sobre Populações Indígenas – PO; Promoção do Patrimônio Cultural dos
Povos Indígenas – PO; Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio
Cultural; Reposição do estoque danificado pelo incêndio; Política de comercialização de artesanato;
Promoção e divulgação das culturas indígenas; Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas; e
Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista.
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Ação: FISCALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS – Sub-ações: Fiscalização e
Monitoramento Territorial das Terras Indígenas – PO; Projeto de Gestão Ambiental em Terras Indígenas;
Delimitação, Demarcação e Regularização das Terras Indígenas – PO; Localização e Proteção dos Povos
Indígenas Isolados – PO; Frente de Proteção Ambiental Awá Guajá; Frente de Proteção Ambiental
Cuminapanema ; Frente de Proteção Ambiental Envira; Frente de Proteção Ambiental Guaporé; Frente
de Proteção Ambiental Jurena; Frente de Proteção Ambiental Madeira; Frente de Proteção Ambiental
Madeirinha; Frente de Proteção Ambiental Médio Xingu; Frente de Proteção Ambiental Purus; Frente de
Proteção Ambiental Uru Eu Wau Wau; Frente de Proteção Ambiental Vale do Javari; Frente de Proteção
Ambiental Yanomami; e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas de Recente Contato – PO, entre
outras ações previstas nas funções institucionais desta Fundação, e/ou ainda para dar apoio as diversas
funções institucionais desenvolvidas pela FUNAI em outros locais em todo o território brasileiro onde se
fizer necessário a locação de veículos objeto deste certame licitatório para o fiel cumprimento das funções
institucionais desta Fundação (ÓRGÃO GERENCIADOR), que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
Item

01

Descrição Detalhada
Locação de veículos, tipo caminhonete (pick
up), cabine dupla cabine dupla com 4 portas
laterais, SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL, conforme características
abaixo:
 Veículo zero quilômetro de fábrica e/ou,
seminovo, no máximo tendo 12 (doze) meses
de uso no ato da entrega do veículo;
 Capacidade de 5 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista;
 Motor com 4 cilindros em linha movido a
diesel, com turbo compressor e intercooler;
 Potência Mínima de 100CV e máxima de
200CV;
 Transmissão manual ou automática de no
mínimo 5 marchas sincronizadas à frente e
uma à ré.
 Tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida;
 Suspensão dianteira independente;
 Suspensão traseira com eixo rígido;
 Direção hidráulica integrada de fábrica;
 Ar condicionado instalado de fábrica;

Qtd. Por
UASG/Local de
Entrega

Unid. de
Medida

Qtd.
Total

5.400
UASG 194044
Diária

Tucumã - PA
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 Freio dianteiro com discos;
 Freio traseiro com tambor de freio;
 Sistema de freios antitravamento com
Anti-lock Braking System - ABS;
 Rodas em tamanho mínimo 16”;
 Pneus tamanho mínimo 16” compatíveis
com as rodas;
 Tanque de combustível com capacidade
mínima de 60 litros;
 Carroceria com carga útil mínima 1000 kg;
 Cintos de segurança dianteiros de 3
pontos;
 Cintos de segurança traseiro laterais de 3
pontos;
 Cintos de segurança traseiro central de 2
pontos;
 Air bag duplo frontal;
 Todos os equipamentos de segurança
exigidos por lei (triangulo, chave de roda,
pneu reserva, etc.).
 Atender as Resoluções CONAMA e
exigências do PROCONVE.
 Demais itens de segurança determinados
por lei, aplicáveis.
 Todos os itens exigidos pelo CONTRAN e
os equipamentos e acessórios dos veículos
deverão estar acompanhados de respectivos
manuais de uso e certificados e condições da
garantia.
 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos de
ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1,
de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e
legislação correlata. ”
 “Só será admitida a oferta de veículo
automotor que atenda aos limites máximos
de emissão de poluentes provenientes do
escapamento fixados no âmbito do Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores – PROCONVE, conforme
Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986,
e n° 315, de 29/10/2002, e legislação
correlata. ”
Acessórios a serem incorporados:
 Para-choques de impulsão (quebra-mato)
com proteção gradeada dos faróis na parte
frontal do veículo, em chapa de aço
combinado com estrutura tubular, na cor preta
- fosca, compatibilizando com o veículo
ofertado e com a instalação do Kit de
desatolamento;
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 Estribo laterais sob as portas, com
superfície antiderrapante, montado sobre uma
estrutura de aço resistente, devendo suportar
200 (duzentos) kg de peso;
 Protetor de cárter, de tanque de
combustível, de motor e de diferencial, em
material chapa de aço devidamente fixados na
parte inferior externa do veículo;
 Protetor de caçamba em plástico
resistente;
 Revestido do piso (motorista e
passageiros) em material resistente, não
absorvente e lavável;
 Jogo de tapetes de borracha ou
polivinilcarbono (PVC) nos locais destinados
aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o
motorista;
 Capas removíveis para revestimento dos
bancos em couro sintético lavável (napa ou
similar);
 Santantonio duplo com grade, construído
em material resistente, instalado na
carroceria do veículo para proteção do vidro
traseiro, compatível com o veículo ofertado;
 Insulfim nos vidros laterais e traseiro de
acordo com as normas do CONTRAN;
Observação: o valor total da contratação será de R$

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de
.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente
e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
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3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do ......
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo
do Edital.
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas
e princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Subseção Judiciária de Redenção - Justiça Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 2018.
_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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