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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/CRMA/2013 
 
PROCESSO Nº 08763.000.209/2013 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

Data Realização do Pregão:30/10/2013. 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 
 

A Fundação Nacional do Índio – FUNAI, mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 
666/DAGES, de 21 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 24 de dezembro de 2012, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado fará realizar a licitação, na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO SRP, do tipo menor preço por item, conforme descrito neste Edital 
e seus Anexos. 

 
          O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto 
nº 5.450 de 31 de maio de 2005, que regulamenta a modalidade do Pregão, na forma eletrônica, e ainda, a 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001 e nº 
7.892/2013 de 23 de janeiro de 2013, e demais legislações correlatas, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, ainda, em conformidade com a autorização constante 
nos autos do Processo nº.  08763.000.209/2013, observando as condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 

 

1. ENVIO DAS PROPOSTAS 

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio 
www.comprasnet.gov.br, até as 09h59min horas do dia 30/10/2013, hora e data para a abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília – DF. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 Registro de Preços para eventual aquisição de bens em geral, veículos de serviços comuns e 
diversos tais como: camionete cabine dupla com tração 4x4, para atenderem as necessidades de transportes 
de servidores públicos envolvidos em trabalhos de monitoramento ambiental e fiscalização de terras 
indígenas e/ou deslocamento de servidores para realização de funções administrativas pertinentes à FUNAI e 
o deslocamento de servidores, indígenas e colaboradores para a participação em eventos direcionados à 
questão indígena no âmbito do território brasileiro realizados pela Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI/Coordenação Regional Maranhão, conforme especificações e quantidades estabelecidas: 
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2.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

3 DO CREDENCIAMENTO 

3.1 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. 

3.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio 
www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

3.3 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. 

3.4 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. 

3.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1 Poderão participar deste Pregão entidades empresariais 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 02, de 2010. 

4.2 Os interessados em participar do presente Pregão e que não estejam cadastrados e habilitados parcialmente 
no SICAF poderão providenciar o credenciamento, na forma estabelecida na IN/SLTI/MPOG Nº 02/2010 e na Portaria 
SLTI/MPOG Nº 27/2010, em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos/entidades do Governo Federal, integrantes 
do sistema de Serviços Gerais – SISG, ou pela internet, conforme orientações constantes no endereço 
www.comprasnet.gov.br, no link: Acesso Livre>SICAFWeb>Informações>pré-cadastramento no SICAF. 

4.3 Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades: 

a) Em processo de recuperação judicial/extrajudicial, falência, concordata, insolvência civil, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Suspensas ou impedidas de participar de licitações ou de contratar com a FUNAI; 

c) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d) Que estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si; 

e) Estrangeiras que não funcionem no Pais; 

f) Que possuírem, entre seus sócios ou dirigentes, servidor ou membro da Administração da FUNAI, de acordo 
com o art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 
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g) Que possuam em seu contrato social ou documento equivalente, finalidade ou objetivo incompatível com o 
objeto deste Pregão; 

h) Que tenham condenações cíveis por ato de improbidade administrativa. 

4.4 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema 
eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1 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. 

4.4.1.1 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; 

4.4.2 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; 

4.4.3 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores;  

4.4.4 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 
Federal.  

4.4.5 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 
16 de setembro de 2009. 

4.5. Sob pena de desclassificação, e para cumprir as exigências dos arts. 4º, II, parágrafo único , 5º, 19§ 3º, incisos I, IV 
e VII, da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, a cooperativa deverá apresentar os documentos abaixo na fase de habilitação: 

a) Documento(s) que apresente(m) o modelo de gestão operacional adotado pela cooperativa, o qual deverá ser 
compartilhado ou em rodízio, onde as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e a 
de preposto, conforme determina o art. 68. Da Lei nº 8.666/93,sejam realizadas pelos cooperados de forma 
alternada, em que todos venham a assumir tal atribuição; 

b) Relação dos cooperados que executarão o contrato, com respectivas atas de inscrição e comprovações de 
que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa; 

c) Registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764/1971; 

d) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 122 da Lei nº 7 5.764, de 1971, ou 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

5 DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1 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. 

5.2 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.  



 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

M I N I S T É R I O  D A  J U S T I Ç A 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO – FUNAI 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO  
RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1115 – CENTRO – IMPERATRIZ - MA 

CNPJ: 00.059.311/0057 – 80 

FONE: (99) 3525 1762 -  FAX: (99)3525 2809. 

                                                                            
 

Proc. 08763.000.209/2013 

Fls.: ____________________ 

Rubrica:__________________ 

Rubrica:__________________ 

5.3 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.  

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

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

5.5.1 Indicar o valor unitário e total do item da proposta por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e 
quaisquer despesas embutidas, taxas e impostos, dentre outras, com cotações em moeda corrente nacional;  
 
5.5.2  A proposta deverá estar acompanhada de Planilha de custos e formação de preços, com detalhamento de 
todos os elementos que influenciam no custo operacional, na forma dos anexos deste Edital. 
 
5.5.3 Indicar na proposta que os valores ofertados na licitação serão fixo e irreajustáveis, sob pena de 
desclassificação da proposta de preços.  

5.5.4 Indicar o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de 
sua apresentação; 

5.5.5 Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimo, a esse ou a 
qualquer titulo, devendo o serviço/fornecimento ser cumprido sem ônus adicional a FUNAI. 

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

5.7 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. 

5.8 Conforme disposto no § 3º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do recolhimento das 
contribuições às terceiras entidades (SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário Educação). 
 
5.9 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 
5.10  Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem 
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 
 
5.11 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 
5.12  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 
5.13 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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5.14 A desclassificação das propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema, com possibilidade de 
acompanhamento “on line” pelos licitantes. 
 
5.15 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
5.16 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
  
5.17 NOTA: Havendo divergência entre a descrição dos produtos que consta no termo de referência, edital e 
anexos e a descrição CATMAT que consta cadastrado no site www.comprasnet.gov.br, prevalece as especificações do 
termo de referência, edital e anexos. 
 

6 DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 

6.2 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.  

6.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 

6.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 
efeito na fase de aceitação. 

6.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances. 

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

6.5 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.  

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas neste Edital. 

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

6.8 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.  

6.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.10 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.  
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6.11 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.  

6.12 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.  

6.13 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. 

6.14 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 às 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 6.204, de 2007. 

6.15 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. 

6.16 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. 

6.17 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. 

6.18 Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor cotado pela 
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de 
desempate. 

6.19 Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de fornecedores 
para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, 
prevalecerá a classificação inicial. 

6.20 eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, 
de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

6.20.1 prestados por empresas brasileiras;  

6.20.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.21 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão 
convocados, vedado qualquer outro processo. 



 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

M I N I S T É R I O  D A  J U S T I Ç A 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO – FUNAI 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO  
RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1115 – CENTRO – IMPERATRIZ - MA 

CNPJ: 00.059.311/0057 – 80 

FONE: (99) 3525 1762 -  FAX: (99)3525 2809. 

                                                                            
 

Proc. 08763.000.209/2013 

Fls.: ____________________ 

Rubrica:__________________ 

Rubrica:__________________ 

7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar para fim de aceitação. 

7.2 Não será aceita a proposta ou lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar 
preço manifestamente inexequível. 

7.3 Para efeito de aceitabilidade da menor proposta ou menor lance, considera-se manifestamente inexequível, 
aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação. 

7.4 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. 

7.5 De acordo com o Art. 10º do Decreto nº 7.892/13, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

Parágrafo único.  A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame em relação 
ao licitante mais bem classificado. 

7.6 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. 

7.7 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. 

7.8 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível 
no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.8.1 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.  

7.9 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

7.11 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. 

7.11.1 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. 

7.11.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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7.12 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. 

8 DA HABILITAÇÃO  

8.1 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 
18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.1.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante 
esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

8.1.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 01 (uma) hora, 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 da LC nº 123, 
de 2006. 

8.2 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, nas condições seguintes: 

8.3 Habilitação jurídica:  

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

8.3.2 em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

8.3.3 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede 
a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

8.3.4 inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

8.3.5 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 

8.4 Regularidade fiscal: 

8.4.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.4.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por 
elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

8.4.3 prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

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



 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

M I N I S T É R I O  D A  J U S T I Ç A 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO – FUNAI 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO  
RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1115 – CENTRO – IMPERATRIZ - MA 

CNPJ: 00.059.311/0057 – 80 

FONE: (99) 3525 1762 -  FAX: (99)3525 2809. 

                                                                            
 

Proc. 08763.000.209/2013 

Fls.: ____________________ 

Rubrica:__________________ 

Rubrica:__________________ 

8.4.5 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;  

8.4.6 Prova de regularidade trabalhista, por meio de certidão negativa de Débitos Trabalhistas, com efeito de 
negativa, nos termos do regulamento do Tribunal Superior do Trabalho; 
 
8.4.7 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

8.4.7.1 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;  

8.4.8 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. 

8.5 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: 

8.5.1 certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.5.2 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; 

8.5.2.1 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; 

8.5.3  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: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

8.5.4 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 que:  
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8.5.4.1  patrimônio líquido de 10(dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente;  

8.6 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

8.6.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis 
com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

8.6.1.1 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. 

8.6.1.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados. 

8.7 Será realizado consulta da existência de registro impeditivo da contratação no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas/AGU, através do portal (http://www.portaltransparencia.gov.br); 

8.8 Será realizado consulta da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei nº 12.440 de 
7/07/2011, e com base no inciso XIII, do art. 55 da Lei nº 8.666, de 1993, disponível no sítio www.tst.jus.br/certidao; 

8.9 Será realizado consulta da existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa 
no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no sítio 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form); 

8.10 Será considerado vencedor o licitante que apresentou o Menor Preço (conforme critério de julgamento) e 
estiver regularmente habilitado. 

8.11 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos 
licitantes, via fac-símile (fax) número (99) 3489-2215, ou via e-mail cpl.crimperatriz@funai.gov.br, no prazo de 30 (trinta) 
minutos, após solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer 
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que 
conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail; 

8.12 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e 
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, 
no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período. 

8.12.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.13 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. 
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8.14 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. 

8.15 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

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

9 DOS RECURSOS 

9.1 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 vinte 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. 

9.2 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. 

9.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 

9.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 

9.3.1 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. 

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

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

10 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 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. 

10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório.  

11 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1  O Registro de Preços será formalizado por intermédio de Ata, na forma do Anexo e nas condições previstas 
neste Edital. 
 

11.2  A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DOU, podendo ser prorrogada na forma do art. 12º do 
Decreto nº 7892/13. 
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11.3 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei nº 
10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, 
usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma 
eletrônica. 
 

11.4 A opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para esta licitação, deve-se ao fato de este 
sistema ser, um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em 
vantagens à Administração, descomplicando procedimentos das aquisições, reduzindo a quantidade de licitações, 
propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, 
enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir à 
necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, entre outras vantagens. Assim, buscamos 
enquadramento no Decreto nº 7892/13, artigo 3º, inciso I: 
 

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

“I – Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes;” 

 

11.5 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) 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.  
 
11.5.1 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. 
11.5.2 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. 
 

12 DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

12.1 De acordo com o Artigo 22, do Decreto nº 7892/2013, é permitida a Utilização desta Ata. Desde que 
devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
do órgão gerenciador.  
 
 

§ 1º  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.  
§ 2º  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes.    
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§ 3º  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 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.  
§ 4º  O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de 
registro de preços não poderá exceder, 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 aderirem.  
§ 5o O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação 
por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição 
ou contratação pelo órgão gerenciador.  
§ 6º  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
§ 7º  Compete ao órgão não participante 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 às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

§ 8º  É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de 
preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.  
§ 9º  É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de 
preços da Administração Pública Federal.  

13  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

13.1.1 A empresa vencedora terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
13.1.1.1 O cancelamento será a pedido, quando a empresa vencedora comprovar: 
a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou 
de força maior. 
 
b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do serviço. 
 
c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93. 
 
13.1.2 Por iniciativa da Coordenação Regional do Maranhão, quando: 
 

a) A empresa vencedora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório. 
b) A empresa vencedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 
Ata de Registro de Preços. 
c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a documentação oficial de convocação do objeto do certame, no 
prazo estabelecido; 
e) A empresa vencedora incorrer nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme previsão dos incisos 
de I a XII e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93. 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a empresa vencedora se recusar 
a reduzi-los; 
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13.1.3  Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Coordenação Regional do Maranhão fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro, caso não opte pelo 
cancelamento total da Ata quando frustradas as negociações com os licitantes registrados remanescentes. 
 
13.2 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 

 
13.2.1 Automaticamente: 

 
a) Por decurso de prazo de vigência. 

b) Quando não restarem empresas registradas. 

c) Pela Coordenação Regional do Maranhão, quando caracterizado o interesse público. 
 

14 DOS ORGÃOS PARTICIPANTES  
 

14.1.1 Fica instituído o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, a ser operacionalizado por módulo do 
Sistema de Administração e Serviços Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos atos 
previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º e dos atos previstos no inciso II e caput do art. 6º do Decreto 7892/13. 
 
14.1.2 As IRPs fazem parte do Sistema de Registro de Preço, que tem o objetivo de estabelecer os procedimentos 
para a contratação de serviços e aquisição de bens em futuras compras feitas por mais de um órgão ou programas de 
governo. Todas as adesões às atas de registros de preço devem ser registradas e divulgadas pelos órgãos públicos no 
Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet), que é gerenciado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI). 
 

14.1.3 O órgão gerenciador da ata será a Coordenação Regional do Maranhão – UASG: 194074. 
 

14.1.4 Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de 
Preços, e ainda o seguinte: 
 

14.1.4.1 Registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo Federal. 
 

14.1.4.2 Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto 
aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico. 
 

14.1.4.3 Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das 
pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes. 
 

13.1.4.4. Poderá utilizar-se deste Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93, no Decreto n º 
7.892/13  e na IN-MARE nº. 08/98 e IN-SEAP nº. 04/99, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 
 

14.1.4.5. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 
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14.1.4.6.O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, 
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando 
couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos 
da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do 
qual pretende fazer parte. Entende-se por órgão Participante o órgão ou entidade da administração pública federal que 
participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços. 
 
14.2 Compete ao Órgão participante: 
 
14.2.1 Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela 
autoridade competente; 
 

14.2.2 Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua 
concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; 
 

14.2.3 Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 
cumprimento de suas disposições; 
 

14.2.4 Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
14.3 São participantes os seguintes órgãos ____________________. (Caso alguém tenha se manifestado pelo 

sistema IRP do comprasnet) 
 
14.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 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 aderirem. Entende-se por órgão não 
participante o órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da 
licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 
 
14.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem anterior não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.6 Somente será permitida adesão à ata (para órgãos não participantes) após a primeira aquisição ou contratação 
por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou 
contratação pelo órgão gerenciador. 
 

14.7 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
 

14.8 Caberá à empresa beneficiária da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do objeto decorrente de adesão (para órgãos não participantes), desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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14.9 As aquisições ou contratações com os fornecedores registrados serão formalizadas pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

14.10 Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão não participante a responsabilidade pela 
imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador. 
 

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
15.1.   Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 
Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, 
mediante correspondência postal com Aviso de Recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo 
de ...... (.....) dias, a contar da data de seu recebimento.  

15.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
15.3 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração 
realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados 
serão anexados aos autos do processo.  

15.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou 
aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

16 DO REAJUSTE 

16.1 O preço é fixo e irreajustável. 
  
16.2 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 

8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

17 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

19. DO PAGAMENTO 
 

19.1  O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de ..... (.... ) dias, contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados. 
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19.1.1.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. 

19.2 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de  ..... (....) dias, contado da data final do período 
de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

19.2.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

19.3 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. 

19.4 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: 

19.4.1 não produziu os resultados acordados; 

19.4.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

19.4.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

19.5 O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente 
indicados pela Contratada. 

19.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 

19.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

19.7.1 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. 

19.8 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. 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

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 comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.7 cometer fraude fiscal. 

20.2  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.2.1 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.2.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco 
anos; 

20.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

20.4 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. 

20.5 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, 

20.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.7 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 
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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 cpl.crimperatriz@funai.gov.br ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Simplicio Moreira, 1115  – CENTRO – Imperatriz - MA 

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

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

21.4 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. 

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

21.6 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.   

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.........., e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas às ............ horas, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
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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 – Modelo de Proposta de preços; 

22.10.4 ANEXO IV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

22.10.5 ANEXO V - Modelo de Declaração de Superveniência; 

22.10.6 ANEXO VI - Modelo de Declaração (Lei nº 9.854/99); 

22.10.7 ANEXO VII - Modelo de Declaração (Lei nº 9.605/98); 

22.10.8 ANEXO VIII - Modelo de Declaração (Art. 21, Decreto 5450/05); 

22.10.9 ANEXO IX - Modelo de Declaração de ME/EPP; 

 

Imperatriz - MA, 19 de julho de 2013 

 

 

JOÃO BENEDITO VILHENA DOS SANTOS 
Agente em Indigenismo 

Portaria nº 1.188/PRES/2010 
Ordem de Serviço nº 097/RH-NUPES/CR/KSPA  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1 Registro de Preços para eventual aquisição de bens em geral, veículos de serviços comuns e 
diversos tais como: camionete cabine dupla com tração 4x4, para atenderem as necessidades de transportes 
de servidores públicos envolvidos em trabalhos de monitoramento ambiental e fiscalização de terras 
indígenas e/ou deslocamento de servidores para realização de funções administrativas pertinentes à FUNAI e 
o deslocamento de servidores, indígenas e colaboradores para a participação em eventos direcionados à 
questão indígena no âmbito do território brasileiro realizados pela Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI/Coordenação Regional Maranhão, conforme especificações e quantidades estabelecidas: 

Item Descrição CATMAT Unidade Quant. 
Mínima 

Quant. 
Total 

Estimada 

Valor 
Unitário 
Máximo 

(R$) 

01 

� Veiculo tipo Pick-up, cabine dupla com 4 
portas laterais; 

� Zero Km; 
� Ano Fabricação: 2013 ou o atual; 
� Ano Modelo: 2013 ou mais atual; 
� Capacidade de 05 (cinco) passageiros, 

incluindo o motorista; 
� Cor predominante sólida BRANCA; 
� Motor com 4 cilindros em linha movido a 

diesel; 
� Potência Mínima de 165 CV; 
� Transmissão manual de 05 marchas 

sincronizadas a frente e 01 a ré; 
� Cilindrada mínima de 2.480 cm³; 
� Tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com 

acionamento por alavanca interna; 
� Suspensão dianteira independente; 
� Suspensão traseira com eixo rígido; 
� Distância entre eixos mínima de 3000 mm; 
� Direção hidráulica; 
� Ar condicionado instalado de fábrica; 
� Coluna de direção com regulagem de 

altura; 
� Freio dianteiro com discos; 
� Freio traseiro com tambor de freio; 
� Rodas em aço tamanho 16”; 
� Pneus aro tamanho 16”; 

150070 Und. 01 20 
R$ 

99.670,00 
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� Tanque de combustível com capacidade 
mínima de 75 litros; 

� Carga Util mínima 1000 kg; 
� Freio ABS; 
� 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; 
� Protetor de caçamba em plástico resistente; 
� Engate traseiro para reboque de acordo 

com as exigências do CONTRAN; 
� Protetor de cárter; 
� Estribos laterais; 
� Capota marítima; 
� Rádio AM/FM, CD Player MP3, entrada 

USB e alto falantes para som ambiente; 
� Insulfim nos vidros laterais e traseiro de 

acordo com as normas do CONTRAN; 
� 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. 

� O veículo deverá ser entregue devidamente 
licenciado e emplacado em nome da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI com 
adesivo nas portas, conforme Instrução 
Normativa nº. 003/2008; 

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

� Garantia legal contra defeitos de fabricação 
de acordo com manual do fabricante. Caso 
tenha garantia contratual complementar à 
garantia legal deverá ser concedido 
mediante termo escrito de acordo com o 
manual do fabricante. 

02 

� Veiculo tipo Pick-up, cabine dupla com 4 
portas laterais, Zero Km;  

� Ano Fabricação e modelo: 2013 ou mais 
atual;  

� Altura: 1780 mm; 

150070 Und. 01 02 
R$ 

113.000,0
0 
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� Altura livre do solo: 220 mm;  
� Bitola dianteira: 1520 mm;  
� Bitola traseira: 1515 mm;  
� Tração reboque com freio: 2300 kg; - 

Carga útil: 1005 kg; 
� Entre-eixos: 3000 mm; 
� Largura: 1800 mm;  
� 5 lugares;  
� Caçamba com 405 mm de altura, 1325 

mm de comprimento e 1470 mm de 
largura, com capota marítima; 

� Direção com raio mínimo de giro de 5,9 m, 
tipo pinhão e cremalheira, com assistência 
hidráulica; 

� Freios dianteiro a disco ventilado 16" e 
traseiro a tambor; 

� Motor longitudinal, diesel, injeção 
eletrônica direta common-rail, 
turbocompressor e intercooler, 3200 
cilindradas (cm3), 4 cilindros em linha, 16 
válvulas, potência máxima 170 cv/3.500 
rpm, torque máximo de 35,0 kgf.m/2000 
rpm, capacidade de subida de rampa 35º = 
70%, ângulo break-over 27°, ângulo de 
entrada 39°, ângulo de saída 26°; 

� Pneus 265/70 R16, rodas liga leve 16" x 
7"; 

� Suspensão dianteira independente, braços 
triangulares duplos, amortecedores 
hidráulicos, molas helicoidais e barra 
estabilizadora; 

� Suspensão traseira com eixo rígido, molas 
semi-elípticas e amortecedores hidráulicos 
defasados; 

� Tração com possibilidade de engate 2h - 
4h a até 100 km/h; 

� Caixa de transferência easy select com 
opções de acoplamento 2h = tração 4x2 
traseira; 4h = tração 4x4 tempo parcial e 
4L = tração tempo parcial e reduzida; 

� Transmissão V4A5A com redução final 
4,100; 
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� Relações de marcha - 1ª 2,842; 2ª 1,495; 
3ª 1,000; 4ª 0,731; 5ª e ré 2,720, tipo 
automática; 

� Áudio com 04 alto-falantes (45 w) & 02 
tweeter, antena integrada ao parabrisa, 
rádio AM/FM, cd player com MP3 e 
bluetooth, entrada USB e auxiliar frontal, 
sistema multimídia power touch com tela 
touch screen de 7”, CD/DVD player com 
GPS integrado, entrada USB com interface 
para ipod, MP3, sistema bluetooth, rádio 
AM/FM; 

� Exterior: "brake light" integrado na tampa 
da caçamba, caçamba longa sem protetor 
do vigia traseiro, cobertura do motor, 
degrau de acesso à caçamba, 
desembaçador do vidro traseiro, engate 
traseiro com gancho de reboque e tomada 
elétrica integrada (de acordo com as 
exigências do CONTRAN), espelhos 
retrovisores externos elétricos e retráteis 
cromados, estribos laterais, farol de 
neblina dianteiro, faróis halógenos multi 
refletores, ganchos internos na caçamba 
(6x), ganchos para reboque dianteiro (2x), 
grade dianteira com moldura cromada com 
detalhes verticais, luzes indicadoras de 
direção laterais, maçanetas da caçamba 
na cor do veículo, maçanetas externas 
cromadas, molduras das caixas de rodas 
("wheel flare"), protetor de caçamba, 
protetor de cárter, pára brisa degradê, 
pára-choque traseiro com lentes refletoras, 
pára-choques na cor do veículo, vidros 
verdes; 

� Interior: abertura interna da tampa do 
tanque de combustível, alças do teto (3x) 
com porta casacos nas alças traseiras, ar 
condicionado automático, banco do 
motorista com ajuste de altura manual, 
banco traseiro inteiriço, bancos dianteiros 
com apoio p/ cabeça ajustável, bancos 
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revestidos em couro monocromático, 
console central com porta cd integrado, 
console de teto com porta-óculos e luzes 
de leitura individuais, direção hidráulica, 
dupla vedação nas portas, espelho 
retrovisor interno dia/noite, espelhos de 
cortesia nos quebra-sóis do passageiro e 
motorista, limpador de pára-brisas com 
intermitência regulável, luz de cortesia 
interna das portas dianteiras e traseiras, 
manopla do câmbio e alavanca de 
transferência revestidas em couro, 
maçanetas internas cromadas, pacote 
anti-ruído, porta luvas convencional, porta 
objetos nas portas dianteiras e traseiras, 
sistema "keyless" de abertura das portas, 
sobre tapetes em carpete, trava dos vidros 
elétricos traseiros no comando de 
acionamento do motorista, travas das 
portas com acionamento elétrico e 
travamento central pelo motorista, vidros 
com acionamento elétrico e insulfim nos 
vidros laterais e traseiro de acordo com as 
normas do CONTRAN, volante com ajuste 
de altura; 

� Itens de segurança: airbag duplo frontal 
(motorista e passageiro), barras de 
impacto das portas (4x), cinto de 
segurança central traseiro sub-abdominal, 
cintos de segurança dianteiros de 3-pontos 
com ajuste de altura, pré-tensionador e 
limitador de força, coluna de direção, 
espelho retrovisor interno e pedais 
colapsáveis, freio ABS (anti-lock braking 
system) com EBD (electronic brake 
distribution), travas de segurança nas 
portas traseiras (trava para crianças), 
tração "easy select" ("4WD"), demais 
equipamentos de segurança exigidos por 
lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, 
etc.), de acordo com as Resoluções 
CONAMA e exigências do PROCONVE, 
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demais itens de segurança determinados 
por lei aplicáveis; 

� Cor predominante sólida BRANCA; 
� Tanque de combustível com capacidade 

mínima de 75 litros; 
� O veículo deverá ser entregue 

devidamente licenciado e emplacado em 
nome da Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI com adesivo nas portas, conforme 
Instrução Normativa nº. 003/2008; 

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

� Garantia legal contra defeitos de 
fabricação de acordo com manual do 
fabricante. Caso tenha garantia contratual 
complementar à garantia legal deverá ser 
concedido mediante termo escrito de 
acordo com o manual do fabricante. 

 

1.1 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. 
 
1.2 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. 
 
1.2.1 Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATSERV e do presente 
Termo de Referência, prevalecem estas últimas. 
 
1.2.2 O critério de julgamento adotado será o menor preço (UNITÁRIO) por item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Por força da edição do Decreto 7.056 de 28 de dezembro de 2010, que extinguiu as 
Administrações Regionais, Núcleos de Apoio Local e Postos Indígenas, transformando-os em 
Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais. 
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2.2 A FUNAI tem como objetivo principal promover políticas de desenvolvimento sustentável das 
populações indígenas, aliados a sustentabilidade econômica a sócio-ambiental, 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. 

2.3 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. 

2.4 De acordo com o Decreto nº. 7.778, de 27 de julho de 2012, que dispõe sobre a estrutura regimental 
da FUNAI, esta tem por finalidade: 

I – proteger e promover os direitos dos povos indígenas, em nome da União; 

II - formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o cumprimento da política indigenista do Estado 
brasileiro, baseada nos seguintes princípios: 

a)  reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas; 

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

c) garantia ao direito originário, à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras que tradicionalmente 
ocupam e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes; 

d) garantia aos povos indígenas isolados do exercício de sua liberdade e de suas atividades tradicionais sem 
a obrigatoriedade de contatá-los; 

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

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

g) garantia de participação dos povos indígenas e suas organizações em instâncias do Estado que definam 
políticas públicas que lhes digam respeito;  

III - administrar os bens do patrimônio indígena, exceto aqueles cuja gestão tenha sido atribuída aos 
indígenas ou às suas comunidades, conforme o disposto no art. 29, do Decreto nº. 7.778 de 27 de julho de 
2012, podendo também administrá-los por expressa delegação dos interessados; 
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IV - promover e apoiar levantamentos, censos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre os povos 
indígenas visando à valorização e à divulgação de suas culturas; 

V - monitorar as ações e serviços de atenção à saúde dos povos indígenas; 

VI - monitorar as ações e serviços de educação diferenciada para os povos indígenas; 

VII - promover e apoiar o desenvolvimento sustentável nas terras indígenas, conforme a realidade de cada 
povo indígena; 

VIII - despertar, por meio de instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa indígena; e 

IX - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas.   

 2.5 Com a posterior publicação da Portaria Nº 171/PRES de 05 de fevereiro de 2010 que vincula os 
saldos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais das extintas unidades gestoras a esta 
Coordenação Regional, dentre estas demandas especificar a jurisdição de 15 (quinze) Terras 
Indígenas, distribuídas em 27 (vinte e sete) municípios, com atendimento a uma população indígena 
de quase 30 (trinta) mil índios das etnias Guajajara, Awáguajá, Kaapor (Tupi-Guarani) e canela 
Apaniekrá e Ramkokamekrá, Pukobyê (gavião), Kikrati e Timbira (Krepu’Kateyé – Macrojê). Com a 
publicação da Portaria Nº 642/PRES de 05 de maio de 2010, ficaram subordinadas a esta Coordenação 
Regional 09 (nove) Coordenações Técnicas Locais, localizadas nas cidades de Santa Inês, Zé Doca, 
Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Arame, Amarante do Maranhão, Montes Altos e São 
Luís, todos pertencentes ao estado do Maranhão. 

2.6 Para que possamos suprir as necessidades destas Coordenações  é de suma importância, 
dentre estas podemos destacar as atividades na área produtiva, educação, fiscalização, promoção 
social e na área administrativa em geral. 

2.7 O presente pedido também se justifica porque nesta Coordenação não temos veículos oficiais 
em números suficientes para atender as necessidades de deslocamento dos servidores e indígenas 
ligados a esta Regional.  

2.8 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 é necessário, haja vista a inexistência de veículos disponíveis para a 
realização de tais ações, havendo, portanto, a necessidade ímpar do processo em questão; 
 
2.9 Para que Fundação Nacional do Índio possa cumprir o seu papel institucional é necessário melhor 
aperfeiçoar sua estrutura física e logística, para que seja possível atender às exigências dos indígenas, cada 
vez mais impulsionados a buscar e cobrar seus direitos. 



 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

M I N I S T É R I O  D A  J U S T I Ç A 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO – FUNAI 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO  
RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1115 – CENTRO – IMPERATRIZ - MA 

CNPJ: 00.059.311/0057 – 80 

FONE: (99) 3525 1762 -  FAX: (99)3525 2809. 

                                                                            
 

Proc. 08763.000.209/2013 

Fls.: ____________________ 

Rubrica:__________________ 

Rubrica:__________________ 

2.10 Desta forma vimos até Vossa Senhoria apresentar o Plano Anual de Aquisição de Veículos - PAAV 
para o ano de 2012 para a aquisição de veículos diversos tais como: veículos tipo camionetes pick-up cabine 
dupla com tração 4x4;  

2.11 A área de jurisdição desta Coordenação é composta por várias terras indígenas, as aldeias que são 
distantes são atendidas por acessos terrestres. O atendimento de algumas demandas, sobretudo as 
relacionadas ao direito social, previdenciário e de assistência social se dá em outras cidades da região, 
consideradas polo. 

2.12 Tem-se ainda a necessidade do deslocamento de servidores e indígenas no área urbana das cidades 
onde se localizam a Coordenação Regional e as Coordenações Técnicas Locais no uso de suas atribuições a 
fim de desenvolver as mais diversas atividades administrativas das unidades, bem como desenvolver as 
atividades assistenciais aos indígenas. Dentre eles é importante destacar que os veículos são utilizados para 
dar apoio ao transporte dos indígenas na zona urbana, que se deslocam das suas aldeias de origem até as 
cidades onde há escritório da FUNAI para dar entrada e/ou receberem os seus benefícios sociais 
previdenciários de direito concedidos pelo INSS, entre utilidades para os indígenas. 

2.13 Os longos deslocamentos para as diversas aldeias, em sua maioria, são feitos por caminhões e 
caminhonetes, com tração 4x4, devido as condições dos acessos – ramais – que chegam até a essas aldeias, 
ou aos portos dos rios da região, disto deriva a solicitação pelos veículos que serão distribuídos, alguns, para 
as CTL’s, que ficam em pontos mais estratégicos para assessorar os trabalhos desta CR. 

2.14 Assim de acordo com as informações elencadas acima, é de extrema necessidade a aquisição de tais 
bens, a fim de alcançar os objetivos e finalidades dispostas no Decreto nº. 7.778/2012, que possui como 
cerne a proteção e promoção dos povos indígenas no Estado Brasileiro. Ressaltamos ainda que é 
imprescindível a utilização de atividades meio, como é o caso da aquisição de veículos para compor a frota 
de veículos oficiais da FUNAI, para garantir os objetivos finalísticos da Fundação. 

2.15 Na diferenciação das etnias para o aprimoramento ao conhecimento dos direitos consuetudinários e a 
justaposição a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, bem como ao que estabelece o Estatuto do Índio, Lei 
nº 6.001 - 19/12/1973, que em seu Art. 2º, dispõe sobre algumas obrigações para proteção das comunidades 
indígenas e a preservação dos seus direitos, sendo norteados por uma série de regramentos, dentre eles: 
“estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua aplicação; prestar 
assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integradas à comunhão nacional. Conforme 
preceitua o Art. 8º da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, em seu Inciso II. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 
3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 
10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.  

4.  DO FUNDAMENTO LEGAL 
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4.1 Os materiais objeto deste termo de referência encontram amparo legal na Lei nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e nos decretos nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, nº. 7.892/2013 e nº 5.450 de 31 de maio de 
2005, ambos referentes à licitação na modalidade “Pregão”; na IN-03/MPOG de 16 de outubro de 2009 e 
suas alterações, subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, nas condições previstas na Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e no Decreto nº 6204 de 05 de setembro de 2007, 
consoante aos termos deste Termo de Referência e demais peças que comporão a Licitação, visando à 
contratação 
 
4.2 Entende-se por Sistema de Registro de Preços – SRP, conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 
 
4.3 A adoção do Sistema Registro de Preços tem amparo legal no art. 15 da Lei nº. 8.666/93 sendo 
regulamentado através do Decreto nº. 7.892/2013. O art. 3º do Decreto nº.7.892/2013 prevê, in verbis: 

 
Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 
 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. 
 

5. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
 

5.1  O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade da Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI/Coordenação Regional do Maranhão, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho. 

5.1.1 O prazo de entrega que consta no subitem anterior poderá ser prorrogado mediante apresentação 
formal pela CONTRATADA dos motivos que impossibilitem a entrega no prazo estipulado, e acatado pela 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional do Maranhão, através de seu representante 
legal. 

5.2  Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço Rua Simplício Moreira, 1155, Centro, 
CEP: 65901-490 – Imperatriz - MA, no horário das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.  

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
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6.1 A proposta deverá conter os dados básicos da licitante tais como nome da proponente, endereço, 
números do CNPJ,da Inscrição Estadual e da Municipal e dados pessoais do responsável da empresa. 

6.2 A proposta de preços para a locação dos veículos objeto deste termo de referência deverá ser escrita 
no idioma português do Brasil, e apresentada de forma clara e precisa, sem alternativas, emendas, rasuras 
ou entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo representante legal da licitante. 

6.3 Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, contendo as figuras 
e/ou fotos dos acessórios a serem instalados. 

6.4 O preço a ser apresentado será unitário, e total do item, inclusive escrito por extenso, estando incluso 
todos os impostos, taxas, fretes, seguros, despesa com pessoal, diárias e estadias, e outras exigências 
tributárias, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos veículos. 

6.5 Apresentar indicação detalhada das especificações dos veículos cotados citando marca, modelo, tipo, 
fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los, anexando-se (caso 
solicitado) prospectos em Português, sem referência às expressões “similar” ou “compatível”, de acordo com 
os requisitos contidos neste termo de  referência; 

6.6 Indicar o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
data de sua apresentação; 

6.7 As proponentes, obrigatoriamente, deverão apresentar as suas propostas abertas com indicações 
claras dos preços propostos. 

6.8 As proponentes deverão apresentar ainda declaração de que os veículos estão em conformidade com 
as leis federais e estaduais aplicáveis a veículos motorizados, no que concerne a limites de ruídos e som, 
chassis, carroceria, equipamentos, e demais dispositivos instalados;  

7. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
 
7.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 2.219,400,00 (Dois milhões duzentos e 
dezenove mil e quatrocentos reais). 
 
7.2 O custo estimado foi apurado a partir de pesquisas a sites de construtoras habilitadas e com 
autorização de revenda e distribuição no Brasil, solicito ao setor responsável que facão uma apuração 
documental no mercado para aferir de forma mais detalhada os preços que estão sendo praticados. 
 
7.3 Consta no quadro demonstrativo abaixo o preço unitário máximo total por item que a Administração se 

dispõe a pagar: 

Item Descrição Unidade Quant. 
Total 

Valor Unitário 
Máximo (R$) 

Valor Total 
Estimado 
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Estima
da 

(R$) 

01 

� Veiculo tipo Pick-up, cabine dupla com 4 
portas laterais; 

� Zero Km; 
� Ano Fabricação: 2013 ou o atual; 
� Ano Modelo: 2013 ou mais atual; 
� Capacidade de 05 (cinco) passageiros, 

incluindo o motorista; 
� Cor predominante sólida BRANCA; 
� Motor com 4 cilindros em linha movido a 

diesel; 
� Potência Mínima de 165 CV; 
� Transmissão manual de 05 marchas 

sincronizadas a frente e 01 a ré; 
� Cilindrada mínima de 2.480 cm³; 
� Tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com 

acionamento por alavanca interna; 
� Suspensão dianteira independente; 
� Suspensão traseira com eixo rígido; 
� Distância entre eixos mínima de 3000 mm; 
� Direção hidráulica; 
� Ar condicionado instalado de fábrica; 
� Coluna de direção com regulagem de altura; 
� Freio dianteiro com discos; 
� Freio traseiro com tambor de freio; 
� Rodas em aço tamanho 16”; 
� Pneus aro tamanho 16”; 
� Tanque de combustível com capacidade 

mínima de 75 litros; 
� Carga Util mínima 1000 kg; 
� Freio ABS; 
� 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; 
� Protetor de caçamba em plástico resistente; 
� Engate traseiro para reboque de acordo com 

as exigências do CONTRAN; 
� Protetor de cárter; 
� Estribos laterais; 
� Capota marítima; 
� Rádio AM/FM, CD Player MP3, entrada USB e 

alto falantes para som ambiente; 
� Insulfim nos vidros laterais e traseiro de acordo 

Und. 20 R$ 99.670,00 
R$ 

1.993,400,0
0 
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com as normas do CONTRAN; 
� 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. 

� O veículo deverá ser entregue devidamente 
licenciado e emplacado em nome da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI com 
adesivo nas portas, conforme Instrução 
Normativa nº. 003/2008; 

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

� Garantia legal contra defeitos de fabricação de 
acordo com manual do fabricante. Caso tenha 
garantia contratual complementar à garantia 
legal deverá ser concedido mediante termo 
escrito de acordo com o manual do fabricante. 

02 

� Veiculo tipo Pick-up, cabine dupla com 4 
portas laterais, Zero Km;  

� Ano Fabricação e modelo: 2013 ou mais 
atual;  

� Altura: 1780 mm; 
� Altura livre do solo: 220 mm;  
� Bitola dianteira: 1520 mm;  
� Bitola traseira: 1515 mm;  
� Tração reboque com freio: 2300 kg; - Carga 

útil: 1005 kg; 
� Entre-eixos: 3000 mm; 
� Largura: 1800 mm;  
� 5 lugares;  
� Caçamba com 405 mm de altura, 1325 mm 

de comprimento e 1470 mm de largura, com 
capota marítima; 

� Direção com raio mínimo de giro de 5,9 m, 
tipo pinhão e cremalheira, com assistência 
hidráulica; 

� Freios dianteiro a disco ventilado 16" e 
traseiro a tambor; 

� Motor longitudinal, diesel, injeção eletrônica 
direta common-rail, turbocompressor e 

Und. 02 R$ 113.000,00 
R$ 

226.000,00 
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intercooler, 3200 cilindradas (cm3), 4 cilindros 
em linha, 16 válvulas, potência máxima 170 
cv/3.500 rpm, torque máximo de 35,0 
kgf.m/2000 rpm, capacidade de subida de 
rampa 35º = 70%, ângulo break-over 27°, 
ângulo de entrada 39°, ângulo de saída 26°; 

� Pneus 265/70 R16, rodas liga leve 16" x 7"; 
� Suspensão dianteira independente, braços 

triangulares duplos, amortecedores 
hidráulicos, molas helicoidais e barra 
estabilizadora; 

� Suspensão traseira com eixo rígido, molas 
semi-elípticas e amortecedores hidráulicos 
defasados; 

� Tração com possibilidade de engate 2h - 4h a 
até 100 km/h; 

� Caixa de transferência easy select com 
opções de acoplamento 2h = tração 4x2 
traseira; 4h = tração 4x4 tempo parcial e 4L = 
tração tempo parcial e reduzida; 

� Transmissão V4A5A com redução final 4,100; 
� Relações de marcha - 1ª 2,842; 2ª 1,495; 3ª 

1,000; 4ª 0,731; 5ª e ré 2,720, tipo 
automática; 

� Áudio com 04 alto-falantes (45 w) & 02 
tweeter, antena integrada ao parabrisa, rádio 
AM/FM, cd player com MP3 e bluetooth, 
entrada USB e auxiliar frontal, sistema 
multimídia power touch com tela touch screen 
de 7”, CD/DVD player com GPS integrado, 
entrada USB com interface para ipod, MP3, 
sistema bluetooth, rádio AM/FM; 

� Exterior: "brake light" integrado na tampa da 
caçamba, caçamba longa sem protetor do 
vigia traseiro, cobertura do motor, degrau de 
acesso à caçamba, desembaçador do vidro 
traseiro, engate traseiro com gancho de 
reboque e tomada elétrica integrada (de 
acordo com as exigências do CONTRAN), 
espelhos retrovisores externos elétricos e 
retráteis cromados, estribos laterais, farol de 
neblina dianteiro, faróis halógenos multi 
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refletores, ganchos internos na caçamba (6x), 
ganchos para reboque dianteiro (2x), grade 
dianteira com moldura cromada com detalhes 
verticais, luzes indicadoras de direção 
laterais, maçanetas da caçamba na cor do 
veículo, maçanetas externas cromadas, 
molduras das caixas de rodas ("wheel flare"), 
protetor de caçamba, protetor de cárter, pára 
brisa degradê, pára-choque traseiro com 
lentes refletoras, pára-choques na cor do 
veículo, vidros verdes; 

� Interior: abertura interna da tampa do tanque 
de combustível, alças do teto (3x) com porta 
casacos nas alças traseiras, ar condicionado 
automático, banco do motorista com ajuste de 
altura manual, banco traseiro inteiriço, bancos 
dianteiros com apoio p/ cabeça ajustável, 
bancos revestidos em couro monocromático, 
console central com porta cd integrado, 
console de teto com porta-óculos e luzes de 
leitura individuais, direção hidráulica, dupla 
vedação nas portas, espelho retrovisor 
interno dia/noite, espelhos de cortesia nos 
quebra-sóis do passageiro e motorista, 
limpador de pára-brisas com intermitência 
regulável, luz de cortesia interna das portas 
dianteiras e traseiras, manopla do câmbio e 
alavanca de transferência revestidas em 
couro, maçanetas internas cromadas, pacote 
anti-ruído, porta luvas convencional, porta 
objetos nas portas dianteiras e traseiras, 
sistema "keyless" de abertura das portas, 
sobre tapetes em carpete, trava dos vidros 
elétricos traseiros no comando de 
acionamento do motorista, travas das portas 
com acionamento elétrico e travamento 
central pelo motorista, vidros com 
acionamento elétrico e insulfim nos vidros 
laterais e traseiro de acordo com as normas 
do CONTRAN, volante com ajuste de altura; 

� Itens de segurança: airbag duplo frontal 
(motorista e passageiro), barras de impacto 
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das portas (4x), cinto de segurança central 
traseiro sub-abdominal, cintos de segurança 
dianteiros de 3-pontos com ajuste de altura, 
pré-tensionador e limitador de força, coluna 
de direção, espelho retrovisor interno e 
pedais colapsáveis, freio ABS (anti-lock 
braking system) com EBD (electronic brake 
distribution), travas de segurança nas portas 
traseiras (trava para crianças), tração "easy 
select" ("4WD"), demais equipamentos de 
segurança exigidos por lei (triangulo, chave 
de roda, pneu reserva, etc.), de acordo com 
as Resoluções CONAMA e exigências do 
PROCONVE, demais itens de segurança 
determinados por lei aplicáveis; 

� Cor predominante sólida BRANCA; 
� Tanque de combustível com capacidade 

mínima de 75 litros; 
� O veículo deverá ser entregue devidamente 

licenciado e emplacado em nome da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI com 
adesivo nas portas, conforme Instrução 
Normativa nº. 003/2008; 

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

� Garantia legal contra defeitos de fabricação 
de acordo com manual do fabricante. Caso 
tenha garantia contratual complementar à 
garantia legal deverá ser concedido mediante 
termo escrito de acordo com o manual do 
fabricante. 

 

8. RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 

8.1 Os bens serão recebidos: 
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8.1.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 
 
8.1.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório. 
 
8.2 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. 
 
8.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 
 
8.4 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1 A Contratada obriga-se a: 
 
9.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, 
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de 
garantia; 
 
9.1.2 Os bens devem estar acompanhados, ainda, do manual do usuário, com uma versão em português, e 
da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
9.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 
e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
9.1.3.1 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto 
com avarias ou defeitos; 
 
9.1.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 
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9.1.4 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; 
 
9.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
9.1.6 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; 
 
9.1.7 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; 
 
9.1.8 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. 
 
9.1.9 Comunicar com antecedência à CONTRATANTE a impossibilidade em atender as solicitações, nos 
casos em que houver impedimento para funcionamento normal de suas atividades por motivo de força maior. 
 
9.1.10 Comunicar por escrito ao responsável pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação 
Regional do Maranhão, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 
necessário. 
 
9.1.11 Atender a legislação vigente que incida ou venha a incidir na execução do contrato; 
 
9.1.12 Entregar os veículos novos, zero quilometro, ano de fabricação e modelos a partir de 2013, 
desalienados, com as especificações, os prazos de entrega e as qualificações exigidas nesse termo, de 
acordo com a marca indicada na proposta, devidamente emplacado (isenção de IPVA, com taxa de 
licenciamento e seguro obrigatório). 
 
9.1.13 Eximir a Fundação Nacional do Índio/Coordenação Regional do Maranhão, de qualquer 
responsabilidade quanto a possíveis ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da 
contratada ou terceiros, relativamente a entrega dos veículos (§ 1º do art. 71 da Lei no. 8666/93); 
 
9.1.14 Responsabilizar-se pelo frete referente ao transporte dos veículos, cujo deslocamento devera ser feito 
do local de fabricação a sede desta Coordenação, por meio de cegonha; 
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9.1.15 Apresentar seus funcionários, durante a entrega dos veículos, devidamente trajados, com a 
identificação da empresa e crachás; 
 
9.1.16 Arcar com todos os danos causados a Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da 
Contratada. 
 
9.1.17 Assumir e fornecer Garantia Legal e caso haja fornecer garantia contratual de acordo com as 
condições do manual do fabricante contra defeitos de fabricação de acordo com manual do fabricante. O 
prazo de garantia do veiculo passa a correr da data de emissão da nota fiscal, a partir de quando terá inicio a 
prestação dos serviços de assistência técnica, quando necessária, de que trata as  especificações técnicas e 
respectivos prazos de atendimento; 
 
9.1.18 Os produtos deverão estar de acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes 
ou, se normas especificas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); (art. 1° 
da Lei n° 4.150/63).  
 
9.1.19 Responsabilizar-se-á pela inscrição das embarcações (item 08 do termo de referência) junto a 
Capitania do Portos, em nome da Fundação Nacional do Índio/Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará. 
 
9.1.20 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1 A Contratante obriga-se a: 
 
10.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 
10.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  
 
10.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
 
10.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
11. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 
11.1 Devem ser observadas e atendidas as seguintes legislações: 
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11.1.1 Decreto nº 6.403, de 17 de Março de 2008; 
 
11.1.2 Decreto nº 6.087, de 20 de Abril de 2007; 
 
11.1.3 Lei nº 9.660, de 16 de Junho de 1998; 
 
11.1.4 Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 15/05/2008; 
 
11.1.5 Resolução CONAMA n° 1, de 11/02/1993; 
 
11.1.6 Resolução CONAMA n° 272, de 14/09/2000; 
 
11.1.7 Resolução CONAMA n° 18, de 06/05/1986; 
 
11.1.8 Resolução CONAMA n° 315, de 29/10/2002; 
 
11.1.9 Resolução CONAMA n° 403, de 11/11/2008; 
 
11.1.10 Resolução CONAMA n° 415, de 24/09/2009. 
 
11.2 Devem ainda ser observadas e atendidas, no fornecimento do(s) referido(s) bens, as disposições a 
seguir: 
 
11.2.1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; 
 
11.2.2 do Departamento de Trânsito – DETRAN; 
 
11.2.3 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN; 
 
11.2.4 do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN; 
 
11.2.5 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;  
 
11.2.6 do Código Nacional de Trânsito; 
 
11.2.7 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; e 
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11.2.8 de códigos, normas, leis e regulamentos dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e das 
empresas concessionárias de serviços/produtos públicos que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos 
de equipamentos aqui descritos. 
 
12. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 
12.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 
reparação. 
 
13. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
13.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
Administração.  
 
13.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do contrato. 
 
13.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
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 co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 
 
13.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
14. DA INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1 Fica instituído o procedimento de Intenção de Registro de Preços - IRP, a ser operacionalizado por 
módulo do Sistema de Administração e Serviços Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado pelos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para registro e divulgação dos itens a serem 
licitados e para a realização dos atos previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º e dos atos previstos no 
inciso II e caput do art. 6º do Decreto nº. 7.892, de 2013. 
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14.1.1 A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada nos casos de sua 
inviabilidade, de forma justificada. 

15. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
15.1 Entende-se por órgão gerenciador o órgão ou entidade da administração pública federal responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de 
preços dele decorrente. 
 
15.2 Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de 
Registro de Preços, e ainda o seguinte: 
 
15.2.1 registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo Federal; 
 
15.2.2 consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação 
dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de 
padronização e racionalização; 
 
15.2.3 promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório; 
 
15.2.4  realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados 
das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes; 
 
15.2.5 confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive 
quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico; 
 
15.2.6 realizar o procedimento licitatório; 
15.2.7 gerenciar a ata de registro de preços; 
 
15.2.8 conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
 
15.2.9 aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório; e 
 
15.2.10 aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento 
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações. 
 
15.3 A ata de registro de preços, disponibilizada no Portal de Compras do Governo federal, poderá ser 
assinada por certificação digital. 
 
15.4  O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das 
atividades previstas nos incisos III, IV e VI do caput.do art. 5º do Decreto nº. 7.892, de 2013. 
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15.5 Até a completa adequação do Portal de Compras do Governo federal para atendimento ao disposto 
no § 1º do art. 5º do Decreto nº. 7.892, de 2013 o órgão gerenciador deverá: 
 
15.5.1 providenciar a assinatura da ata de registro de preços e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos 
ou entidades participantes; e 
 
15.5.2 providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de 
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos e entidades participantes.  
 
16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 
16.1 Entende-se por órgão participante o órgão ou entidade da administração pública federal que participa 
dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços. 
 
16.2 O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de 
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de 
entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência 
ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda: 
 
16.2.1 garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados 
pela autoridade competente; 
 
16.2.2 manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua 
concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e 
 
16.2.3 tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 
cumprimento de suas disposições. 
 
16.3 Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 
 
17. DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 
 
17.1 Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 
condições: 
 
17.1.1 será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame; 
 
17.1.2 o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo 
federal  e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e 
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17.1.3 a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. 
 
17.2 O registro a que se refere o caput do art. 11 do Decreto nº. 7.892, de 2013, tem por objetivo a 
formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas 
nos arts. 20 e 21 do Decreto nº. 7.892, de 2013. 
 
17.3  Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
 
17.3.1 os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e 
 
17.3.2 os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor igual 
ao do licitante mais bem classificado. 
 
17.4  Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do § 2º art. 11 do Decreto nº. 
7.892, de 2013 serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. 
 
17.5  O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas 
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
17.5.1 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. 
 
17.5.2 A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
17.5.3 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o 
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
17.5.4 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços  deverá ser assinado no prazo de validade 
da ata de registro de preços. 
 
18. DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS 
 
18.1 Entende-se por ata de registro de preços, documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 
apresentadas; 
 
18.2 Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art. 11 
do Decreto nº. 7.892, de 2013, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
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18.2.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser preenchida e enviada, juntamente com os documentos 
exigidos para este certame, serem remetidos em original, após a comunicação da homologação do certame 
pelo sistema Comprasnet. Se a licitante vencedora, injustificadamente, não remetê-la devidamente assinada, 
poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de 
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o referido instrumento. 
18.2.2 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
18.3 A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, 
após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
18.3.1 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste 
artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 
 
18.4 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
18.5 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
 
19. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
19.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 
“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
19.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 
 
19.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
19.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
 
19.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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19.3.1 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 
 
19.3.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
19.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
19.5 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
19.5.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
19.5.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
 
19.5.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
 
19.5.4 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
19.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput art. 20 do 
Decreto nº. 7.892, de 2013, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
19.7 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: 
 
19.7.1 por razão de interesse público; ou 
 
19.7.2 pedido do fornecedor.  
 
20. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO 
PARTICIPANTES 
 
20.1 Entende-se por órgão não participante o órgão ou entidade da administração pública que, não tendo 
participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de 
registro de preços. 
 
20.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.  
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20.2.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.  
 
20.2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.    
 
20.2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº. 7.892, de 2013, 
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.  
 
20.2.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 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 aderirem.  
 
20.2.5 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou 
contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para 
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  
 
20.2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 
20.2.7 Compete ao órgão não participante 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 às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
20.2.8 É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de 
preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.  
 
20.2.9 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de 
preços da Administração Pública Federal.  
 
21. DO PREÇO 

21.1 Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

22. DA PUBLICAÇÃO 

22.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação da Ata de Registro de Preços  por extrato na imprensa 
Oficial até o 5º(quinto) dia útil do mês seguinte de sua assinatura, por ocorrer no prazo de 20 dias daquela 
data, conforme estabelece o parágrafo, único, do Art. 61, da Lei 8.666/93. 
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23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

23.1 A despesa decorrente do objeto da presente licitação correrá à conta do Orçamento Geral da União, 
alocado à Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional do Maranhão, dentro das 
programações normais no exercício de 2013. 

23.2 A despesa decorrente do objeto da presente licitação poderá ainda correr a cargo do Orçamento 
Geral da União, alocado à Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional Kayapó Sul do Para, 
dentro das programações normais no exercício de 2013, sobre provisão de crédito nos seguintes PTRES na 
Natureza de Despesa: 339033 Subitem 03: 

PTRES  Descrição da Ação  

063689 – Ação: Despesas Administrativas - Plano Orçamentário - PO; 

063695 – Ação: Capacitação de indígenas para atuação nos comitês regionais – PO; 

063698 – Ação: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação – PO; 

063685 – Ação: Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas; 

063697 – Ação: Promoção ao Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas – PO; 

063700 – Ação: Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas – PO; 

063701 – Ação: Proteção Social dos Povos indígenas – PO; 

063693 – Ação: Delimitação, Demarcação e Regularização das Terras Indígenas – PO; 

063696 – Ação: Localização e Proteção dos Povos Indígenas Isolados – PO; 

23.3. Os recursos para a contratação do serviço objeto do presente registro de preços, de acordo com os 
quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por 
ocasião de cada contratação. 

24 DO PAGAMENTO 
 

24.1 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.  
 
24.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 
(oito mil reais) 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. 
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24.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 
 
24.2.1 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
 
24.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
24.4 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária indicada na 
proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta 
corrente em que será efetivado o crédito. 
 
24.5 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios 
oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser 
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
 
24.6  Será obrigatório a apresentação da Certidão Negativa de Débitos trabalhistas – CNDT emitida 
perante a Justiça do Trabalho cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. A 
liberação do pagamento ficará condicionada a emissão da certidão negativa, com resultado favorável. 
 
24.7 Não será efetuado qualquer pagamento à empresa enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
24.8 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
FUNAI, em favor da CONTRATADA. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
 
24.9 Caso a CONTRATADA não apresente qualquer documento exigido como requisito para pagamento, 
este não será feito pela administração, não caracterizando a retenção de créditos. 
 
24.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos 
da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 
24.10.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo 
referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração 
de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
 
24.11 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na 
legislação vigente. 
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24.12 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
 
24.13 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
24.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias 
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa 
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I =(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

24.15 Consoante o artigo 45 da Lei nº. 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar 
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 
difícil ou impossível reparação. 
 
25 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
25.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação: 
 
25.1.1 Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
 
25.1.2 Apresentar documentação falsa; 
 
25.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 
 
25.1.4 Cometer fraude fiscal; 
 
25.1.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 
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25.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 
ao objeto da contratação; 
 
b. Multa: 
 
b.1. Moratória de até 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o 
limite de 30 (trinta) dias; 
 
b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor 
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 
 
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, pelo prazo de 
até dois anos; 
 
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, 
conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 
2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 
 
d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco 
anos; 
 
e. 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 Administração pelos prejuízos 
causados; 
 
25.2.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
25.3 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do 
contrato decorrente desta licitação: 
 
25.3.1 tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
 
25.3.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
25.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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25.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
25.5 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. 
 
25.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
 
25.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
25.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
25.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
25.9 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital. 
 
26 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
26.1 O presente Termo de Referência foi elaborado pelo abaixo assinado, no uso de suas atribuições 
legais e normativas aplicáveis, sendo objeto do exame e, no caso de concordância da aprovação pelo 
Coordenador Regional, integrando o processo administrativo formalizado com vistas à instauração do 
certame licitatório e constituindo-se parte do Contrato. 

 

 

Imperatriz - MA, 19 de julho de 2013 

 

 

JOÃO BENEDITO VILHENA DOS SANTOS 
Agente em Indigenismo 

Portaria nº 1.188/PRES/2010 
Ordem de Serviço nº 097/RH-NUPES/CR/KSPA 
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ANEXO II 

 

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos __ dias do mês de _______________de 2013, na Coordenação Regional do Maranhão, localizada na Rua 
Simplicio Moreira, 1115 - Centro, Imperatriz - Ma, CEP: 000000000, o Gerente do Registro de Preços, nos termos da 
Lei nº 8.666/93; e da Lei nº 10.520/2.002; do Decreto nº 3.555/2.000; do Decreto nº 3.784/2.001; do Decreto nº 
7.892/2013; do Decreto nº 4.342/2.002; do Decreto nº 5.450/2.005; do Decreto nº 5.504/2.005; Lei Complementar nº 
123/2.006, Decreto nº 6.204/2.007 e das normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas, constante 
nesta Ata do Pregão Eletrônico SRP Nº 000     /2013, homologado pelo Senhor Coordenador Regional da FUNAI – no 
Maranhão, o Senhor 000000000000000000, Brasileiro, Casado, Portador da Carteira de Identidade nº 0000000000, 
expedida pela SSP – 00, e CPF.: nº 00000000000000000, nomeado pela Portaria nº 000/PRES, PUBLICADO NO 
Diário Oficial da União de 00/00/0.000,  considerando o julgamento da licitação, na modalidade de Pregão, na sua 
forma eletrônica, para Registro de Preços nº_____/2013,  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 n.º  7.892, de 23 de janeiro de  2013, 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 serviços de........ , 
especificado(s) no(s) item (ns) .......... do .......... Termo de Referência, anexo...... do edital de Pregão nº ........../2013, 
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, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Item 

do 

TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
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X 
Especificação Marca  

(se exigida no edital) 

Modelo 

(se exigido no edital) 

Unidade Quantidade Valor  

Unitário 

Prazo garantia 
ou validade 

        

 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

 
Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

    

 

4. VALIDADE DA ATA  

 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, não podendo ser 
prorrogada. 
 
5. CONDIÇÕES GERAIS 

 
5.1. DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 
 
5. 1.1 Os serviços e materiais, objeto deste Termo de Referencia deverão ser entregues de forma parcelada, de 
acordo com a necessidade da Coordenação Regional do Maranhão, e Coordenações Tecnicas Locais no endereço que 
constará na Ordem de Serviço (Requisição), em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da 
Ordem de Serviço (Requisição) devidamente assinada por servidor desta Coordenação Regional do Maranhão/MA 
designado para tal finalidade.  

 
5.2 O objeto será recebido pelo servidor devidamente designado para este fim, mediante registro em Termo de 
Recebimento, firmado pelo referido Servidor conjuntamente com representante credenciado pela fornecedora, que 
acompanhará a conferência do mesmo, para verificação da conformidade do produto e serviço com a proposta e com 
as exigências contratuais; 

 
5.3 A entrega do produto fora das especificações indicadas e em desconformidade com as exigências acima 
implicará a recusa por parte da Coordenação Regional do Maranhão, que colocará à disposição da(s) fornecedora 
(es) para substituição sem que acarrete despesa adicional para a Coordenação. 
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5.4 A Contratada não poderá se eximir do fornecimento por motivo relacionado à pendência de pagamento devido 
pela Contratante. 
 
5.5 Em caso de greve ou outro impedimento de funcionamento do estabelecimento contratado, o abastecimento 
deverá ser garantido. 
 
5.6 Fornecer os produtos e serviços de boa qualidade e segundo as normas e exigências dos órgãos reguladores 
e fiscalizadores da classe e de tais materiais. 
 
5.7 É vedada a subcontratação total ou parcial de outra empresa para o fornecimento dos produtos objeto deste 
Termo de Referência. 
 
5.8 A ausência ou inadequação de qualquer especificação constante nos itens desta cláusula supracitados, 
implicará na desclassificação do participante. 
 
6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
6.1 Todos os produtos e serviços devem ser de ótima qualidade, e entregues de acordo com o presente termo de 
referência, edital, anexos e a proposta de preços da licitante vencedora, conforme normas existentes dos órgãos 
fiscalizadores. 
 
6.2 O recebimento e a aceitação dos materiais e serviços dar-se-á ao gestor do contrato e/ou servidor portador da 
“requisição” de autorização, conforme exigências contidas no presente Termo de Referência, edital, anexos e proposta. 
 
6.3 Não serão aceitos em hipótese alguma produtos que não atenderem as exigências contidas nos subitens 9.1 e 
9.2 deste termo de referência. 
 
6.4 Os materiais poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes do Termo de Referências, devendo ser substituídos de imediato, no momento da identificação e/ou da 
notificação da irregularidade, às custas do fornecedor, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 
 
7. DO LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 

7.1.  Os bens serão entregues nas dependências  da contratada conforme especificações contidas no Termo de 
Referência e de acordo com a proposta da Licitante. 

8. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

8.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação 
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
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9.1. A fiscalização da Contratação será exercida por um representante da Coordenação Regional do Maranhão - MA, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
Coordenação. 

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 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 co-responsabilidade 
da Coordenação ou de seus agente e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

10.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. A despesa decorrente do objeto da presente licitação correrá à conta do Orçamento Geral da União, alocado à 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional do Maranhão - MA, dentro das programações normais e 
créditos suplementares no exercício de 2013 e exercícios subsequentes, sobre provisão de crédito no PTRES 0000000, 
nas Naturezas de Despesas 339039.22/ 3390.39.41/3390.39.80. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento a contratada referente aos serviços objeto deste Termo de Referência, será efetuado mensalmente 
em moeda corrente, através de ordem bancária via SIAFI até o 5° (quinto) dia útil, contado seguinte à entrega da Nota 
Fiscal/Fatura, ou após conclusão da locação mediante pedido da Coordenação, sem juros e atualização monetária, 
emitida em nome da Fundação Nacional do Índio – FUNAI/Coordenação Regional do Maranhão, devidamente aceita e 
atestada/certificada por servidor designado para tal finalidade. 

11.2. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária indicada na proposta, 
devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que será 
efetivado o crédito. 

11.3 Será procedida consulta "on line" junto ao SICAF antes do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para 
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão 
impressos e juntados aos autos do processo próprio. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta “on line” 
ao SICAF, com resultado favorável. 

11.3.1 Não será efetuado qualquer pagamento à empresa enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

11.4 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na FUNAI, em favor 
da CONTRATADA. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
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11.5. Caso a CONTRATADA não seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Imposto e Contribuições 
(SIMPLES), serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as 
alíquotas previstas, conforme Instrução Normativa SRF N.º 480 de 15/12/2004. 

11.6. 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 atualização financeira devida pela FUNAI, em observância ao disposto na 
alínea “d” do inciso XIV do art.40 da Lei 8555/93, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM=I x N x VP 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TR = percentual da Taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) / 365 

11.7 Caso a CONTRATADA não apresente qualquer documento exigido como requisito para pagamento, este não será 
feito pela administração, não caracterizando a retenção de créditos. 

11.8. Consoante o artigo 45 da Lei nº. 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar 
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 
 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

12.1.1.  não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não 
aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

12.1.2. apresentar documentação falsa; 

12.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

12.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.5. não mantiver a proposta; 

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.7. cometer fraude fiscal; 

12.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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12.2.1. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 

12.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco 
anos; 

12.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

12.4. 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. 

12.5. 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, 

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

13. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

13.1. De acordo com o Artigo 22, do Decreto nº 7892/2013, é permitida a Utilização desta Ata. Desde que devidamente 
justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador.  
 
 

§ 1º  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
§ 2º  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes.    
§ 3º  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 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.  
§ 4º  O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata 
de registro de preços não poderá exceder, 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 aderirem.  
§ 5o O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou 
contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão 
no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  
§ 6º  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
§ 7º  Compete ao órgão não participante 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 
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contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador.  
§ 8º  É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de 
registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.  
§ 9º  É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de 
registro de preços da Administração Pública Federal.  

 

14. VALIDADE DA ATA  

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

  

15.  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

15.1. A empresa vencedora terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

15.1.1. O cancelamento será a pedido, quando a empresa vencedora comprovar: 
a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou 

de força maior. 
 

b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do serviço. 

 
c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93. 
15.1.2. Por iniciativa da Coordenação Regional do Maranhão, quando: 
a) A empresa vencedora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório. 
b) A empresa vencedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 
Ata de Registro de Preços. 
c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a documentação oficial de convocação do objeto do certame, no 
prazo estabelecido; 
e) A empresa vencedora incorrer nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme previsão dos incisos 
de I a XII e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93. 
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a empresa vencedora se recusar 
a reduzi-los; 
 
15.1.3.  Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Coordenação Regional do Maranhão fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro, caso não opte pelo 
cancelamento total da Ata quando frustradas as negociações com os licitantes registrados remanescentes. 
 
15.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 

 
15.2.1. Automaticamente: 
g) Por decurso de prazo de vigência. 
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h) Quando não restarem empresas registradas. 

i) Pela Coordenação Regional do Maranhão, quando caracterizado o interesse público. 
 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) 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).  

 

Local e data 

Assinaturas 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO III 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2013 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
________________________ e inscrição estadual nº ____________________, estabelecida no(a) 
__________________________________________, para a prestação de serviço de acordo com os itens abaixo 
relacionados, estabelecidos no PREGÃO ELETRÔNICO Nº_______ /2013. 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
DETALHADA 

MARCA VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL 
R$ 

     

 
VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS): 
 
  OBS.: Fazer constar na proposta a Razão Social, endereço, telefone/fax, e-mail, CNPJ, banco, conta corrente e 
agência, praça de pagamento, marcas, prazos de validade da proposta e de entrega do material 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

M I N I S T É R I O  D A  J U S T I Ç A 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO – FUNAI 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO  
RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1115 – CENTRO – IMPERATRIZ - MA 

CNPJ: 00.059.311/0057 – 80 

FONE: (99) 3525 1762 -  FAX: (99)3525 2809. 

                                                                            
 

Proc. 08763.000.209/2013 

Fls.: ____________________ 

Rubrica:__________________ 

Rubrica:__________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A COORDENAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO-MT 

Att.: Pregoeiro (a)                                                                            Ref.: PREGÃO Nº 000/2013 

Prezados Senhores, 

Eu,........(Representante Legal/Procurador) .............portador (a) da carteira de Identidade nº. .............expedida pelo..........(endereço emissor) 
............e CPF nº......................., na condição de Representante Legal/Procurador da empresa ........(Licitante), ...........inscrita no CNPJ n°. 
...............sediada  à ............ (endereço completo), ..............  para fins do disposto no subitem...................  do Pregão Eletrônico  n°.___/____, 
declaro,  sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A Proposta apresentada para participar do Pregão n°.___/____, foi elaborada de maneira independente pela  (Licitante) ..........., e o conteúdo 
da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato do Pregão nº.  ___/____, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão n°.___/____, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão n°.___/____, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

© Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
nº.___/____, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº.___/____, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº.___/___, antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº.___/____, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la 

________________, ____de ____________de ______                      

 (Assinatura do Representante Legal/Procurador da Licitante) 

Identidade/CPF 



 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

M I N I S T É R I O  D A  J U S T I Ç A 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO – FUNAI 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO  
RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1115 – CENTRO – IMPERATRIZ - MA 

CNPJ: 00.059.311/0057 – 80 

FONE: (99) 3525 1762 -  FAX: (99)3525 2809. 

                                                                            
 

Proc. 08763.000.209/2013 

Fls.: ____________________ 

Rubrica:__________________ 

Rubrica:__________________ 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000/2013 

PROCESSO N.º 08763.000.209/2013 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

(Em papel personalizado da empresa) 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexiste até esta data, qualquer fato 
impeditivo à habilitação da nossa empresa, abaixo qualificada, para participar da licitação referente ao Pregão 
Eletrônico n.º 000/2013, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Nome (Razão Social):  

CNPJ: 

Tel/Fax: 

Contato: 

Endereço: 

CEP: 

 

OOOOOOOOOOOOOO,             de                              de 2013 

_______________________________________________ 

                             Assinatura e carimbo do declarante (representante legal da empresa) 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser enviada através do campo próprio (Anexo) no sítio www.comprasnet.gov.br., quando 
da habilitação da proposta. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000/2013 

PROCESSO N.º 08763.000.209/2013 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO (LEI N.º 9.854/99) 

(em papel personalizado da empresa) 

 

(Nome da Empresa) ____________________________, CNPJ n.º 
____________________________,endereço: ____________________________,/declara sob as penas da lei, que não 
utiliza em seus quadros funcionais a mão-de-obra de menores, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, 
art.7º da Constituição Federal, em conformidade com a Lei n.º 9.854, de 27/10/99. 

OOOOOOOOO,           de                         de  2013 

_________________________________________ 

                        Carimbo e assinatura do declarante (representante Legal da empresa) 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser enviada através do campo próprio (Anexo) no sítio www.comprasnet.gov.br, quando 
da habilitação da proposta. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000/2013 

PROCESSO N.º 08763.000.209/2013 

 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Lei n.º 9.605/98) 

(Em papel personalizado da empresa) 

A empresa abaixo qualificada, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 
000/2013, declara, sob as sanções cabíveis, de que não está sob pena de interdição temporária de direitos de que trata 
o art.10 da Lei n.º 9.605, de 12/02/98. 

 

Razão social: 
CNPJ/MF: 

Tel. E Fax: 

Endereço/Cep.:  

 

Local e data 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 
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(número da identidade ou do CPF) 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000/2013 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Art.21  §  2º do  Decreto n.º  5.450/05) 

(Em papel personalizado da empresa) 

 

(Nome da empresa)....................................., CNPJ n.º ...................,  sediada (endereço 
completo)....................., em obediência ao estipulado no artigo 21, § 2º do Decreto n.º 5.450/05, declara que conhece e 
concorda com todas as condições estabelecidas no edital convocatório e Anexos do Pregão Eletrônico n. º _____/___, 
inclusive quanto à proposta apresentada e que atende a todos os requisitos de sua habilitação na presente licitação. 

Local e data 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 

(número da identidade ou do CPF 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser enviada através do campo próprio (Anexo) no sítio www.comprasnet.gov.br., quando 
da fase de habilitação. 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

(Em papel personalizado da empresa) 

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa abaixo relacionada cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como Microempresa(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido e diferenciado estabelecido nos art. 42 a 49 da  Lei Complementar n.º 123/06 e  do 
Decreto n.º 6.204/2007. 

Nome (Razão Social):  

CNPJ: 

Tel/Fax: 

Contato: 

Endereço: 

CEP: 

(Local),             de                              de 2013. 

 

______________________________ 
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                 Assinatura e carimbo do declarante 

OBS.: Esta declaração deverá ser enviada através do campo próprio (Anexo) no sítio www.comprasnet.gov.br, quando 
da fase de habilitação. 


