
MARINHA DO BRASIL 

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL 
PARA OS RECURSOS DO MAR 

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL — 1/2020 

(Processo Administrativo n.° 61165.000902/2020-18) 

A União, por intermédio da Marinha do Brasil, representada pela SECRETARIA DA 
COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM), torna 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL, do tipo menor preço, sob a 
forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço GLOBAL, nos termos da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n° 
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções 
Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, Instrução 
Normativa SEGES/MP n° 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital. 

HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTEN-
DO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

1.1. Até às   _13  horas, do dia   ,Q s   ,mês , ano 2021, no endereço: Espla- 
nada dos Ministérios, Bloco N, Anexo B, 30  Andar, Brasília-DF, para entrega dos Envelopes n. 
01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações comple-
mentares. 

HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às   1 1-1  horas, do dia   â  , mês , ano 2021, localizado no endereço: 
Esplanada dos Ministérios, Bloco N, Anexo B, 30  Andar, Brasília-DF, terá início a sessão, prosse-
guindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a docu-
mentação de habilitação e a realização de consulta "on une" ao SICAF. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados 
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 
os seguintes dizeres: 
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Continuação do Edital da Concorrência 1/2020, da SECIRM. 

ENVELOPE N° 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

SECIRM — MARINHA DO BRASIL 

CONCORRÊNCIA N° 01/2020 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

ENVELOPE N°2 

PROPOSTA 

SECIRM — MARINHA DO BRASIL 

CONCORRÊNCIA N° 01/2020 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus re-
presentantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, in-
clusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá 
ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no 
Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações comple-
mentares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da ses-
são pública. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório de-
verão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício, sendo que em tais documentos devem constar 
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Continuação do Edital da Concorrência 1/2020, 

expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência 
investidura; e 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instru-
mento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifes-
tar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de docu-
mento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; 
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de socie-
dades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus adminis- 
tradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de pro-
va de diretoria em exercício 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

4. OBJETO 

4.1. O objeto da licitação destina-se a contratação de empresa para prestação de serviço 
contínuo, sem dedicação de mão de obra exclusiva e que atue como Operador Logístico em 
cidades estrangeiras, com objetivo de atender as demandas decorrentes das atividades operativas 
do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), durante as Operações Antárticas 
(OPERANTAR). 

4.2. Os serviços logísticos a serem contratados, visam a escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços logísticos a fim de atuar 
como operador logístico e atender demandas inerentes às atividades operativas do Programa 
Antártico Brasileiro (PROANTAR), em decorrência das Operações Antárticas (OPERANTAR) 
quando em operação em cidades estrangeiras, fornecendo apoio logístico avançado para garantia 
do atendimento às demandas provenientes da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), dos 
navios antárticos brasileiros e das equipes de coordenação dos voos de apoio logístico, realizados 
em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), incluindo ainda, às das atividades de pesquisa 
apoiadas pelo Programa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

4.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na Planilha 
Orçamentária, anexo II do Edital. 

4.4. O prazo de vigência do contrato é de 12 (meses, anos), podendo ser prorrogado por 
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, 
de 1993. 

4.5. A licitação será realizada em lote único. 

4.6. A Licitação será composta por 17 itens formando lote único, devendo o licitante oferecer 
proposta apenas para o item 17, conforme Modelo de Proposta — Anexo IV do Edital. 

4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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Continuação do Edital da Concorrência 1/2020, da SECIRM. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

5.1.1. Gestão/Unidade:00001 — Tesouro Nacional / 712000 - SECIRM 

5.1.2. Fonte: 0100000000 
5.1.3. Programa de Trabalho: 174730 
5.1.4. Elemento de Despesa: 339039 
5.1.5. PI: W42001001BA 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta Licitação empresas brasileiras e estrangeiras, autorizadas ou não 
a funcionar no Brasil, que atuem no ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, 
conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

6.2 Todo e qualquer documento equivalente exigido e que se fizer necessário à participação 
no presente certame licitatório, apresentado em idioma estrangeiro, deverá ser autenticado pelo 
respectivo consulado, além de ser traduzido para o idioma oficial do Brasil por tradutor 
juramentado, conforme dispõe o art. 32, §4°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.3 As empresas estrangeiras que não puderem apresentar a documentação exigida neste 
edital por força de legislação específica de país de origem do licitante, ou que não apresentarem 
equivalência em relação à legislação brasileira, deverão apresentar declaração informando a 
impossibilidade de atendimento aos mesmos, autenticada pelo respectivo consulado e traduzida 
por tradutor juramentado no Brasil. 

6.4 O licitante estrangeiro deverá ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com 
poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente, 
especialmente pelos atos decorrentes do procedimento licitatório e da futura contratação prevista 
neste edital. 

6.5. Não poderão participar desta licitação: 

6.5.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente; 

6.5.2. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

6.5.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.5.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993; 
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6.5.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolv 
processo de dissolução ou liquidação; 

6.6. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratação de p 
rídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

6.7. detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsá-
vel pela demanda ou contratação; ou 

6.8. de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.8.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afi-
nidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei 
n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 7.203, de 04 
de junho de 2010); 

6.9. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

7. DA HABILITAÇÃO 

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

SICAF; 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.briceis); 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(vvww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  e 

Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União — TCU. 

7.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certi-
doesapf.apps.tcu.gov.br/).  
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7.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de con-
tratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majori-
tário. 

7.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

7.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

7.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de con- 
dição de participação. 

7.5. Não ocorrendo inabilitação, será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores — SICAF, para os licitantes cadastrados, em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 
disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP n°03, de 2018. 

7.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas; 

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

7.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006. 

7.8. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Forne-
cedores — SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, deverão apre-
sentar, no envelope n° 1, a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularida-
de Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas 
adiante. 

7.9. Habilitação Jurídica: 

7.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Concorrência — Obra e Serviço 
Atualização: Julho/2020 

6 



Continuação do Edital da Concorrência 1/2020, da 

7.9.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regis-
trado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 
de seus administradores; 

7.9.3. 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 agên-
cia; 

7.9.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

7.9.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País; e 

7.9.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

7.10. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

7.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.10.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFE) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tri-
butários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazen-
da Nacional. 

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

7.10.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, me-
diante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 
5.452, de 1° de maio de 1943; 

7.11. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.11.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante; 
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7.11.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recupera-
ção foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de 
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os 
demais requisitos de habilitação. 

7.11.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exi-
gíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da em-
presa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atu-
alizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apre-
sentação da proposta; 

7.11.2.1. 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; 

7.11.2.2. é admissivel o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato/estatuto social. 

7.11.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

SG = ATIVO TOTAL  
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

LC = ATIVO CIRCULANTE  
PASSIVO CIRCULANTE 

7.11.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez 
por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

7.12. Qualificação Técnica: 

7.12.1. As empresas cadastradas ou não no SICAF, relativamente aos itens, deverão 
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que 
seguem, no envelope n° 1: 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Concorrência — Obra e Serviço 
Atualização: Julho/2020 

8 



Continuação do Edital da Concorrência 1/2020, da 

7.12.2. Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresent 
da, no envelope n° 1: 

7.12.2.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de meno-
res de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999. 

7.12.2.2. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servi-
dor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.12.2.3. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

7.12.2.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamen- 
te, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.12.2.5. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferen-
ças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.12.2.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de peque-
no porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edi- 

tal. 

7.12.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital o 
licitante estará habilitado para a fase de classificação. 

7.13. Documentos complementares: 

7.13.1 Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital 
(artigo 32, §2°, da Lei n° 8.666, de 1993). 

7.13.2 Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 05 de 
setembro de 2002, conforme modelo anexo a este Edital. 

7.13.3 O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro 
dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará dispensado de apresentar os 
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documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e 
atualizados. 

7.13.4 Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar, no envelope relativo à documentação 
de habilitação, declaração expressa de que está cadastrado no SICAF. 

7.13.5 A verificação se dará mediante consulta on line, quando da abertura dos 
envelopes, devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comissão e por 
todos os representantes dos licitantes presentes e anexado ao processo. 

7.13.6 Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo 
de validade vencido, a Comissão verificará se o documento válido correspondente consta 
do envelope de habilitação. 

7.13.7 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.13.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos ou demais 
meios magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 
propostas de preços. 

7.13.9 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos. 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta deverá ser impressa ou datilografada, em uma via, redigida no idioma oficial 
do Brasil e apresentada sem alternativas, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas e devidamente datada. Suas folhas devem estar numeradas sequencialmente e 
rubricadas, sendo que a última deverá estar assinada, pelo representante legal da licitante. A 
proposta também deverá conter: 

8.1.1 O nome da licitante, endereço completo, números do CNPJ e da Inscrição 
Estadual ou Distrital, telefone, fax e e-mail; 

8.1.2 As Especificações do objeto de forma clara, observadas as exatas especificações 
constantes no Termo de Referência e demais anexos deste Edital; 

8.1.3 O valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 
(REAL) ou em Dólar Norte Americano (US$), de acordo com os preços praticados no 
mercado, considerando a planilha orçamentária de preços, anexo II do Edital. O valor 
global da proposta deve ser expresso em algarismo e por extenso, entendendo-se, que em 
caso de divergência entre os valores expressos por essas modalidades, prevalecerá o valor 
escrito por extenso; 
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8.1.4 Declaração expressa nos seguintes termos: os preços ofertados engl 
despesas com material, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, 1 
previdenciários e comerciais, fretes, transportes, seguros, embalagens, tributos incidentes 
e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 
licitação; e 

8.1.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura do certame. A interposição de recursos administrativos dotados de efeito 
suspensivo, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666, de 1993, repercutirá no curso do prazo 
de validade das propostas. 

8.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como 
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
objeto. 

8.3 A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto desta 
licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo o licitante 
pleitear quaisquer acréscimos após a entrega da proposta. 

8.4 Será da exclusiva e total responsabilidade do licitante obter, dos órgãos competentes, seja 
no exterior, seja no Brasil, informações sobre a incidência ou não de tributos, impostos e taxas de 
qualquer natureza devidas para o cumprimento do objeto desta licitação, nos mercados interno e/ 
ou externo, considerando os respectivos gravames nas suas propostas, não se admitindo alegação 
de desconhecimento de incidência tributária ou outras correlatas. 

8.5 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 
os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.6 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão 
"verba" ou de unidades genéricas. 

8.7 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária. 

8.8 A proposta de preço deverá ser obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 
licitante, observadas as exigências dos art. 13 e 14 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

8.9 O licitante deverá utilizar o DÓLAR NORTE AMERICANO (US$) ou o REAL (R$) para 
composição da cotação, não sendo admitida a apresentação de proposta contendo moedas 
diversas. 

8.10 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham 
a causar prejuízos aos demais licitantes. 
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8.11 As empresas deverão evitar a utilização de expressões "conforme o Edital" ou outra 
equivalente em sua proposta de preços, para evitar dúvidas na interpretação de seus teores, o que 
poderá acarretar em sua desclassificação. 

8.12 Serão desclassificadas as propostas que não satisfizerem ao especificado neste edital. 

8.13 A Comissão Especial de Licitação poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer 
a setores técnicos internos e/ou externos, a fim de obter parecer que possibilite melhor 
julgamento das especificações constantes das propostas, definindo nova data para continuidade 
da sessão de licitação. 

8.14 Serão corrigidos, automaticamente pela Comissão Especial de Licitação, quaisquer erros 
de soma, multiplicação, subtração e divisão, porventura identificados. 

8.15 A falta de data, rubrica, CNPJ, numeração e/ou endereço completo na proposta, poderá 
ser suprida pelo representante legal, presente à reunião de abertura dos envelopes, com poderes 
para esse fim. 

8.16 Não será aceita reclamação posterior relativa às propostas, sem que tenha sido 
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

8.17 Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por fatos/fatores 
externos supervenientes, que os eventuais pleitos serão passíveis de acatamento, desde que 
devidamente justificados e/ou comprovados e sua pertinência e razoabilidade sejam reconhecidas 
pela Administração em decisão devidamente motivada. 

DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

9.1. O licitante deverá apresentar, separadamente dos Envelopes de n° 01 e de n° 02, a 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 
16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao Edital, sob pena de 
desclassificação da proposta. 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem 
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

10.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida 
a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos. 
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10.2. Como condição para participação, o licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve 
entregar, separadamente dos envelopes acima mencionados, as declarações complementares que 
consistem nos seguintes documentos: 

10.2.1. De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
n° 123, de 2006, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49; 

10.2.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, a ausência da declaração impedirá o prosseguimento no cer-
tame; 

10.2.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempre-
sas e empresas de pequeno porte, a ausência da declaração apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de peque-
no porte; 

10.2.1.3. 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; 

10.2.1.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ci-
ente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

10.2.1.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009; 

10.2.1.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando tra-
balho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 
1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal; e 

10.2.1.7. Que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com de-
ficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 
8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3°, § 2°, 
inciso V, da Lei n° 8.666/1993. 

10.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
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10.4. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para 
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no 
exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite 
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 
exercício considerado. 

10.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá 
o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por 
ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites 
acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 
3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

10.4.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes 
dessa qualificação. 

10.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas. 

10.6. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes n° 01 - 
Documentos de Habilitação. 

10.6.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

10.7. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, nos termos 
do subitem 7.1 deste Edital. 

10.8. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 
reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já 
rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os 
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a 
fase de habilitação. 

10.9. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 
decisão desfavorável do recurso. 
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10.10. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 
- Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos 
os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

10.10.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 
presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

10.10.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar 
o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

10.11. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 
próprio deste Instrumento Convocatório. 

10.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 

desclassificaram. 

10.13. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros 
da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

10.14. Será considerado inabilitado o licitante que: 

10.14.1 Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por 
meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte. 

10.14.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

10.15. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do 
débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento 
das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.16. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, 
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sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

10.17. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 
documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades 
licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das 
mesmas. 

11.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito 
de julgamento da proposta. 

11.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

11.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 
microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á a comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos 
arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015. 

11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor 
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

11.6.2. 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 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 1 
(um) dia útil, contado da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de 
ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos 
autos do processo licitatório. 

11.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% 
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(dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos 
mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

11.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que 
compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro 
poderá reduzir a oferta. 

11.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não 
havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

11.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

11.9.1.produzidos no País; 

11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

11.10. Esgotados todos demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante 
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar 
o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 
desclassificação. 

11.12. Será desclassificada a proposta que: 

11.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

11.12.2. Contiver vício insanável ou ilegalidade; 

11.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou 
anexos; 

11.13. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 
lance que: 
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11.13.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.13.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas 
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

11.13.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° 
da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.13.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no 
subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta. 

11.13.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 
média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 
desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o 
exame da proposta. 

11.13.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita. 

16.3.7. Será facultado ao licitante o prazo de 2 (duas) horas para comprovar a viabilidade 
dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da 
Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

16.4. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a 
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

16.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham 
a causar prejuízos aos demais licitantes. 
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16.6. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

16.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

16.8. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado 
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

16.9. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação 
do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor. 

16.10. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

16.11. O resultado do certame será divulgado no na página oficial desta Secretaria na internet 
(www.marinha.mil.br/secirm/licitacoes).  

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

17.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento 
das propostas observará o disposto no art. 109, § 40, da Lei 8.666, de 1993. 

17.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

17.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

17.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a SECRETARIA DA COMISSÃO 
INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM), por meio da Divisão de 
Obtenção e Acordos Administrativos, sediada na Esplanada dos Ministérios, - Bloco "N" - 
Anexo "B", 30  andar — Brasília/DF. 

17.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio do Presidente da Comissão 
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
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dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

17.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

18.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias a partir da data da 
celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. 

18.2 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

18.2.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

18.2.2 Seguro-garantia; ou 

18.2.3 Fiança bancária. 

18.3 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, sociais e ambientais. 

18.4 No caso de caução em dinheiro, caso o Contrato seja realizado em moeda nacional (real — 
R$), o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado 
a crédito da Contratante. Já se o Contrato for realizado em dólar americano (US$), a caução em 
dinheiro deverá ser realizada no Banco do Brasil no exterior, mediante depósito identificado a 
crédito da Contratante. 

18.5 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob 
a forma escritura!, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda. 

18.6 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter 
validade durante a vigência do contrato. 

18.7 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Código Civil. 

18.8 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

18.9 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para o 
recebimento de valores decorrentes de multas aplicadas à Contratada ou para compensação de 
prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá 
proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver 
sido notificada. 
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18.10 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando 
dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

19. DO TERMO DE CONTRATO 

19.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
de Contrato. 

19.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua con-
vocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem pre-
juízo das sanções previstas neste Edital. 

19.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solici-
tação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

19.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, 
prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5°, da Lei n° 8.666/93. 

19.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do ór-
gão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências im-
peditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 
de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, 
consulta prévia ao CADIN. 

19.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao 
seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

19.3.1.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

19.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que man-
tém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 
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verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilita-
ção, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais comina-
ções legais. 

20. DO REAJUSTE 

20.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

21. A execução dos serviços será iniciada no ato da assinatura do Contrato. 

21.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 
de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

21.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

21.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e 
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

21.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

21.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, na proposta apresentada e no Termo de Referência. 

DO PAGAMENTO 

23.1 Os pagamentos serão efetuados em dólares norte americanos (US$) com base nos valores 
da proposta vencedora. Caso a empresa contratada seja brasileira receberá os pagamentos em real 
(R$) e se necessário será feita a conversão pela taxa de câmbio, de compra, vigente para moeda 
estrangeira segundo o valor disponibilizado pelo Sistema de Informações do Banco Central do 
Brasil — SISBACEN, Boletim de Fechamento, no dia útil imediatamente anterior à data do 
efetivo pagamento. 

23.2 O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação 
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da Nota Fiscal/Fatura, já certificada pelo fiscal do contrato, acompanhadas dos demais 
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada. 

23.3 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, acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 50, § 30, d 
n° 8.666, de 1993. 

42, - Cm 
62) 

23.4 A nota fiscal/fatura emitida deve conter as seguintes informações: 

Rubrica — 

23.4.2 Domicílio bancário da contratada, associado ao CNPJ para o qual foi emitido o(s) 
empenho(s). 

233 O pagamento somente será efetuado após a certificação pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 
neste Edital. 

23.6 A certificação da Nota Fiscal/Fatura fica condicionada à verificação da conformidade da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem 
como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

23.6.1 Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou 
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados; 

23.6.2 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta on une ao SICAF, ou na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

23.6.3 Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal 
ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

23.7 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou 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. 

23.8 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on une 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. 

23.9 Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o 
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fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

23.10 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, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

23.12 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, e legislação municipal aplicável. 

23.13 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada. 

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

23.15 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

23.16 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 =IxNx VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

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

I = (6/100) 

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. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, o 
licitante/adjudicatário que: 

24.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade 
da proposta; 

24.1.2. Apresentar documentação falsa; 

24.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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24.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

24.1.5. Não mantiver a proposta; 

24.1.6. Cometer fraude fiscal; e 

24.1.7 Comportar-se de modo inidôneo. 

24.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

24.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

24.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

24.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

24.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; 

24.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

24.3.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san-
ções. 

24.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

24.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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24.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 

24.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 

24.8. 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 n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

24.9. 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. 

24.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

24.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contrafação estão previstas no Termo de 
Referência. 

DA IMPUGNAÇÃO 

25.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o lici-
tante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso. 

25.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

25.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do 
art. 113 da referida Lei. 

25.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
secirm.licitacao@marinha.mil.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço desta 
Secretaria, Divisão de Obtenção e Acordos Administrativos. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
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decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, m 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 

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

26.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propo 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas. 

26.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

26.6. 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 e local anteriormente estabelecidos, desde que 
não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

26.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão 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. 

26.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

26.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibili7ar todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de 
Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras 

e serviços de engenharia. 

26.10. As normas que disciplinam este certame 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. 

26.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, 
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o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do 
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

26.12. 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. 

26.13. 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. 

26.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

26.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

26.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.marinha.mil.br/secinn/licitacoes,  e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço da 
SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 
(SECIRIVI) - ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - - BLOCO N, ANEXO BRAVO, 3° ANDAR 
- CENTRO - BRASÍLIA - DF - BRASIL — CEP: 70.055-900, nos dias úteis, no horário das 
10:00 horas às 16:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

26.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de 
Brasília - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

26.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

26.18.1. ANEXO I — Termo de Referência; 

26.18.2. ANEXO II - Planilha Orçamentária; 

26.18.3. ANEXO III - Minuta do Contrato; 

26.18.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta; 

26.18.5. ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação; 

26.18.6. ANEXO VI - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso 
XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal; e 

26.18.7. ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
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Brasília, DF,  L.1-  de  cu Be.c, de 2020. 

SID EI DA COSTA ABRAN 
) apitãe de Mar e Guerra 

Ordenador de Despesa Substituto 

ATO DE APROVAÇÃO: 

- 44 o' 
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s.  

Rubrica Rubrica 

Aprovo o presente Edital, por satisfazer os requisitos atinentes ao objeto solicitado na 
requisição e respectiva justificativa, conforme documentos inclusos no processo licitatório, bem 
como por atender as exigências legais e regulamentares concernentes a esta licitação. 
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MARINHA DO BRASIL 

ANEXO 1 

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL 
PARA OS RECURSOS DO MAR 

PROJETO BÁSICO 

SERVIÇO LOGÍSTICO 

CONCORRÊNCIA 1/2020 

(Processo Administrativo n.° 61165.000902/2020-18) 

DO OBJETO 

1.1. O objeto da licitação destina-se a contratação de empresa para prestação de serviço 
contínuo, sem dedicação de mão de obra exclusiva e que atue como Operador Logístico em 
cidades estrangeiras, com objetivo de atender as demandas decorrentes das atividades operativas 
do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), durante as Operações Antárticas 
(OPERANTAR). 

1.2. Os serviços logísticos a serem contratados, visam o apoio logístico avançado, além-
território, para a manutenibilidade dos processos e atividades logísticas no atendimento pleno das 
demandas advindas da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), dos Navios antárticos da 
Marinha do Brasil (MB), das Equipes de Coordenação de Voos Logísticos (ECV), realizados em 
parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), e das atividades de pesquisas realizadas no 
Continente Antártico sob a égide do PROANTAR. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na Planilh 
Orçamentária, anexo II do Edital. 

1.4. O prazo de vigência do contrato é de 12 (meses), podendo ser prorrogado por interesse 
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

1.5. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global. 

1.6. A Licitação será composta por 17 itens formando lote único, devendo o licitante oferecer 
proposta apenas para o item 17, conforme Modelo de Proposta — Anexo IV do Edital. 

JUSTIFICATIVA 

2.1 De acordo com o que determina a Portaria n° 318, de 27 de dezembro de 2006, da 
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Marinha do Brasil, o Subprograma de Logística do PROANTAR tem como propósito prover 
todo o apoio logístico necessário à execução dos projetos inseridos pelos demais subprogramas 
do PROANTAR. Isso envolve aspectos de transporte de carga e pessoal, abastecimento e 
fornecimento de sobressalentes, fornecimento de gêneros alimentícios, garantia da segurança do 
pessoal, reparo e manutenção de equipamentos de pequeno e grande porte, execução de medidas 
de proteção do meio ambiente antártico, aquisição de material permanente, sobressalentes 
importados relacionados à atividade-fim, vestimentas e equipamentos próprios para ambientes de 
neve e gelo, dentre outras demandas que surgem no decorrer das OPERANTAR e que sejam 
primordiais para o cumprimento da missão, com a premissa de atender a segurança do pessoal e 
proteção do meio ambiente. 

2.2. Devido a distância física existente entre o território brasileiro e o Continente Antártico, o 
PROANTAR faz uso das cidades de Punta Arenas, no Chile, e Ushuaia, na Argentina, como 
pontos avançados de apoio logístico, de forma a garantir a eficácia no atendimento das 
necessidades logísticas e, também, em ações de emergenciais que exigem resposta imediata. Tais 
cidades foram adotadas por apresentarem a melhor infraestrutura comercial e de transporte e, 
também, por possuírem porto e aeroporto. Com  isso, torna-se plenamente factível a realização de 
atividades e operações logísticas relacionadas aos processos de movimentação de carga e de 
pessoal requeridos pelos navios e aeronaves empregados pelo PROANTAR. 

2.3. Cabe ressaltar que a OPERANTAR é uma operação complexa, realizada há trinta e oito 
anos e que envolve, além da manutenção da EACF e de três refúgios antárticos, a movimentação 
de mais de duzentas e cinquenta pessoas por ano, dentre militares e civis; e a coordenação de 
dois Navios antárticos, dois helicópteros embarcados e cerca de dez voos de apoio logístico da 
FAB, que ocorrem durante todos os anos, ininterruptamente, desde 1982. Nesse diapasão, 
ressalta-se que o intervalo entre o término de uma OPERANTAR e o início da consecutiva é 
praticamente inexistente. A grandeza logística da operação é compatível com a envergadura do 
desafio a ser enfrentado anualmente, e a existência de apoio logístico nas cidades próximas ao 
Continente Antártico se faz indispensável para garantir o cumprimento da missão e a proteção da 
vida humana e do meio ambiente antártico, principalmente em casos emergenciais, haja vista a 
inexistência de qualquer infraestrutura própria do PROANTAR nas cidades elencadas. 

2.4. Destaca-se que com a operacionalização das novas instalações da EACF, a partir de 
janeiro de 2020, aumentou a demanda do PROANTAR por uma maior capacidade logística e 
técnica para operá-la e manuteni-la, haja vista sua significativa área construída e a dotação de 
modernos equipamentos e sistemas instalados. 

2.5. Em consideração ao supramencionado, torna-se imperioso o estabelecimento e a garantia 
de ponto avançado de apoio logístico em cidades estrangeiras, próximo ao Continente Antártico, 
pois permitirá maior flexibilidade e segurança no que se refere ao atendimento às demandas que 
emergem durante as OPERANTAR. Ademais, embora não desejosos, existe a possibilidade de 
possíveis imprevistos, demandadores de urgência na resposta operacional, análogos, por 
exemplo, aos casos do incêndio da EACF, ocorrido em fevereiro de 2012, e o acidente com 
aeronave da FAB que, em voo de apoio logístico pelo PROANTAR, acidentou-se na Antártica, 
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em novembro de 2014, na Base Aérea Presidente Eduardo Frei Montalva (Base Aérea chilen 
existente na Antártica e que presta apoio aeroportuário aos voos realizados pela FAB). 

2.6. Pelo exposto, conclui-se que o apoio logístico além-território, OBJETO deste Termo de 
Referência, é imprescindível à continuidade das atividades desenvolvidas pelo PROANTAR no 
Continente Antártico. 

DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO 
FORNECEDOR 

3.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em 
regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade Concorrência 
internacional. 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 
21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 30  do 
aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

3.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contra-
tada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. A empresa a ser contratada deve ser especializada no ramo de atividades de logística ora 
objeto do presente Termo. 

4.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o 
cumprimento do contrato. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. A prestação de serviços como Operador Logístico requer da CONTRATADA o 
gerenciamento e a execução de atividades logísticas, nas fases da cadeia de abastecimento das 
atividades desenvolvidas e requeridas pelo PROANTAR, agregando valor aos produtos 
oferecidos e aos serviços prestados, mediante a necessária competência para contribuir com a 
melhoria contínua dos processos. Neste sentido, a seguir, elenca-se as especificações mínimas 
para a execução técnica dos serviços, com atendimento pleno e eficaz: 

5.1.1. A CONTRATADA, a fim de executar as atividades que constituem o OBJETO 
deste Termo de Referência, deverá fornecer aos meios e pessoal empregados na 
coordenação e supervisão das atividades inerentes ao PROANTAR todo o apoio logístico 
necessário. Para tal, poderá subcontratar empresas para prestação de serviços 
especializados, sempre que se fizer necessário ao atendimento das demandas 
apresentadas, tendo antes a necessidade de aprovação pela CONTRATANTE; 
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5.1.2. Para a aquisição de qualquer material ou para a contratação de qualquer serviço, 
deverá haver, no mínimo, três pesquisas de preços (orçamentos) — razoáveis, exequíveis e 
compatíveis com os praticados no mercado — de empresas capazes de atenderem a 
demanda solicitada pela CONTRATANTE; 

5.1.3. Caso não seja possível obter orçamentos nas condições informadas no item 
anterior, a CONTRATADA deverá anexar ao processo documento de associação 
comercial e empresarial, ou instituição equivalente, que ateste a inexistência de outras 
empresas capazes de atenderem a demanda solicitada, de forma a dar maior transparência 
ao processo e economicidade às aquisições; 

5.1.4. A CONTRATADA deverá estabelecer gestão eficaz no armazenamento de itens e 
produtos pertencentes ao PROANTAR, responsabilizando-se por quantidades, 
localização e valores desse estoque físico. Para tal, é necessário que disponha de 
instalações adequadas para a correta e apropriada armazenagem e controle de estoque; 

5.1.5. A fim de prover estrutura fisica adequada para armazenamento de material em 
trânsito ou em reparo, além de espaço de escritório, necessários à plena execução do 
OBJETO deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá disponibilizar à 
CONTRATANTE uma estrutura com área coberta de no mínimo 100 m2  (cem metros 
quadrados), local para escritório devidamente mobiliado e climatizado, instalações 
hidrossanitárias para atendimento a necessidades fisiológicas e infraestrutura de 
comunicações (rede de internet e telefonia); 

5.1.6. Para a melhor execução das atividades logísticas, em atendimento tempestivo às 
demandas requeridas pelo PROANTAR, a CONTRATADA deverá possuir suas 
instalações físicas (escritório, galpão, stakrolders etc) operacionais em áreas com 
localizações que favoreçam o deslocamento de pessoal e transporte de material no 
trânsito Navios da MB e/ou aeroporto x CONTRATADA x Navios da MB e/ou 
aeroporto; e 

5.1.7. A fim de atender com máxima eficácia (tempo e especificidades) demandas 
intempestivas do PROANTAR, a CONTRATADA deverá disponibilizar um Cartão 
Corporativo Empresarial (crédito e débito) para uso. Esse instrumento visará a 
simplificação no processo de realização de gastos com despesas pontuais, quando da 
realização de atividades relacionadas ao OBJETO deste Termo de Referência, desde que 
autorizadas pelo PROANTAR, por meio de representantes formalmente indicados. 

5.2. Nas faturas de materiais e serviços, decorrentes de demandas e autorizações do 
PROANTAR, deverão constar além do nome da CONTRATADA, também, o nome da 
CONTRATANTE, como verdadeiro adquirente do material ou serviço. 

5.3. No decorrer das OPERANTAR, obriga-se a CONTRATADA a prestar os seguintes 
serviços de apoio logístico nos portos e aeroportos estrangeiros, OBJETO deste Termo de 
Referência: 
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5.3.1. Procedimentos e serviços aduaneiros - envolvendo a gestão dos proc 
necessários à entrada, saída, carregamento e descarregamento de equipamentos, materiais 
e mercadorias com destino ao Continente Antártico ou dele proveniente; pagamento de 
agente de carga; coordenação de serviços; e aluguel de máquinas de estiva para 
movimentação de cargas entre galpões e os Navios da MB e/ou aeronaves da FAB (ou 
vice-versa); 

5.3.2. Procedimentos e serviços portuários - envolvendo a gestão dos processos 
necessários ao recebimento, armazenamento e despacho de carga; desembaraço e 
recebimento de mercadorias; e pagamento de despesas com estocagem e controle de 
equipamentos, gêneros alimentícios, ou qualquer outro material pertencente ao 
PROANTAR; 

5.3.3. Procedimentos e serviços aeroportuários - envolvendo a gestão, junto ao 
aeroporto, quando dos voos de aeronaves militares oficiais da FAB, dos processos 
relacionados à carga e descarga de equipamentos, materiais e mercadorias com destino ao 
Continente Antártico ou dele proveniente, com a devida emissão de documentos 
aduaneiros e guias de livre trânsito no aeroporto; 

5.3.4. Tráfego de carga - envolvendo a gestão dos processos relacionados ao 
recebimento e remessa de carga do/para o exterior, em nome do PROANTAR, seu 
desembaraço, manuseio e controle, para uma posterior coordenação e 
embarque/desembarque nos Navios da MB e/ou aeronaves da FAB; 

5.3.5. Contratação de empresa de estiva e aluguel de equipamentos pesados — 
envolvendo a adequada gestão dos processos necessários para contratação de empresa 
para realização de atividades de manipulação de carga nos portos e aeroportos, com a 
utilização de guindastes de lança, empilhadeiras, tratores (com ou sem seus 
implementos), bem como locação de equipamentos necessários à realização de atividades 
demandas durante as OPERANTAR, principalmente voltadas à EACF; 

5.3.6. Contratação de empresas e prestadores de serviços (autônomos) para 
realização de reparos e manutenções em equipamentos e instalações da EACF - 
envolvendo a adequada gestão dos processos necessários à contatação de empresas e 
prestadores de serviços para eventual realização de reparos e manutenções (preventivas e 
conetivas) em equipamentos e instalações da EACF, no Continente Antártico; 

5.3.7. Mobilização e despesas de comunicação - envolvendo a adequada gestão dos 
processos necessários para o provimento de comunicações, com aluguel de linhas 
telefônicas locais, com serviço de dados e voz, para o apoio necessário e estabelecimento 
de comunicação das Equipes de Coordenação ligadas ao PROANTAR, no exercício de 
atividades nas cidades de Punta Arenas e/ou Ushuaia, bem como na Base Aérea 
Presidente Eduardo Frei Montalva e na EACF; 

5.3.8. Controle, coordenação e supervisão de trabalhos — envolvendo tratativas e 
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gestões necessárias para a execução de atividades e serviços contratados, com 
autorização do PROANTAR, realizados por empresas ou estaleiros locais; 

5.3.9. Coordenação de reparos, manutenções e instalações de equipamentos - 

envolvendo tratativas e gestões necessárias para o dimensionamento e o correto 
assessoramento técnico requeridos à realização de manutenções corretivas e preventivas; 
instalação de motores, acessórios e equipamentos; testes de mar em embarcações; e a 
coordenação necessária, com os Navios da MB e/ou a EACF, para carga e descarga 
(retirada/devolução) dos itens/acessórios/equipamentos reparados e/ou manutenidos; 

5.3.10. Coordenação com empresas brasileiras e autoridades locais para 
abastecimento de combustível - envolvendo tratativas e gestões necessárias para a 
adequada e tempestiva realização de abastecimento dos Navios da MB, embarcações, 
veículos ou quaisquer outros equipamentos em uso pelo PROANTAR; 

5.3.11. Auxílio na preparação, coordenação e supervisão de eventos a bordo de 
Navios da Marinha do Brasil ou em locais predefinidos pelo PROANTAR - 

envolvendo tratativas necessárias à organização de eventos, por ocasião da recepção e/ou 
ao atendimento formal de autoridades e agentes públicos do Governo Brasileiro ou por 

este convidadas; 

5.3.12. Contratação de veículos para transporte de pessoal e material em trânsito - 
envolvendo a adequada gestão dos processos necessários para o aluguel de veículos 
requeridos (especificidade) ao atendimento de locomoção de pessoal e transporte de 
carga, conforme tempestiva solicitação, a fim de atender Equipes de Coordenação ligadas 
ao PROANTAR, no exercício de atividades nas cidades de Punta Arenas e/ou Ushuaia; 

5.3.13. Contratação eventual de veículos especiais para transporte de cargas 
especiais e equipamentos - envolvendo a adequada gestão dos processos necessários à 
contratação, por demanda, de veículos especiais requeridos ao transporte de cargas 
especiais e equipamentos, para auxílio e suporte em atividades, programadas ou 
intempestivas, a fim de atender Equipes de Coordenação ligadas ao PROANTAR, no 
exercício de atividades nas cidades de Punta Arenas e/ou Ushuaia; 

Contratação eventual de embarcações nos portos locais e adjacências - 
envolvendo a adequada gestão dos processos necessários à contratação, por demanda, de 
embarcações, requeridas para auxílio e suporte em atividades, programadas ou 
intempestivas, a fim de atender Equipes de Coordenação ligadas ao PROANTAR, no 
exercício de atividades nas cidades de Punta Arenas, Ushuaia ou adjacentes; 

5.3.15. Afretamento de Navios — envolvendo a adequada gestão dos processos 
necessários para a contratação de navios, a fim de atender demandas do PROANTAR 
para o transporte de cargas exclusivas e/ou combustíveis, tanto para o Continente 
Antártico como do Continente Antártico para destinos de interesse, em função de 
eventuais impossibilidades de serem transportadas em Navios da MB, por 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Projeto Básico — Obra e Serviço 
Atualização: Julho/2020 

6 



Continuação do Projeto Básico da Concorrência 1/2020, da 

incompatibilidade (capacidade, planejamento de operações etc) e/ou pelo princípio da 
oportunidade; 

5.3.16. Contratação eventual de mão de obra - envolvendo a adequada gestão dos 
processos necessários à contratação de até dois auxiliares (autônomos), eventualmente e 
sob demanda, com a anuência do PROANTAR, para emprego no manuseio e transporte 
de cargas, durante atividades da OPERANTAR nas cidades de Punta Arenas e/ou 
Ushuaia; 

5.3.17. Aquisição de refeições, lanches e gêneros alimentícios; sobressalentes e 
equipamentos; e outros materiais - envolvendo gestões necessárias para a adequada 
cotação e procedimentos atinentes à aquisição de itens solicitados para atendimento de 
necessidades da EACF, Navios da MB, aeronaves da FAB ou acampamentos científicos, 
sempre que se tornarem vantajosas à consecução das atividades do PROANTAR, com a 
sua devida anuência; 

5.3.18. Realizar a destinação e descarte de lixo - envolvendo a adequada gestão dos 
processos necessários à destinação e descarte de lixo (orgânico e inorgânico) proveniente 
da EACF, Navios da MB e aeronaves da FAB, produzido no decorrer das atividades da 
OPERANTAR; 

5.3.19. Aquisição no exterior - envolvendo gestões necessárias para a adequada cotação 
e procedimentos atinentes à aquisição, na América do Sul (exceto Argentina, Brasil e 
Chile), Europa e América do Norte, de serviços, itens de consumo, sobressalentes e 
acessórios para equipamentos e sistemas, em atendimento às necessidades de 
manutenibilidade da EACF, Navios da MB e atividades de pesquisas sob a égide do 
PROANTAR; 

5.3.20. Reserva de hospedagem - envolvendo a adequada gestão, em ocasiões de 
excepcionalidades, relacionada aos processos necessários à garantia de reservas em 
estabelecimentos, a fim de possibilitar a acomodação para estada de integrantes de 
comitivas oficiais do Governo Brasileiro, durante períodos estabelecidos pelo 
PROANTAR; 

5.3.21. Intermediar tratativas com empresas locais - envolvendo tratativas e gestões 
necessárias para a adequada e tempestiva contratação de serviços ou aquisição de 
equipamentos, sobressalentes e suprimentos, mesmo quando o pagamento não se fizer 
por meio da CONTRATADA; e 

5.3.22. Outros apoios - envolvendo tratativas e gestões necessárias a quaisquer apoios 
solicitados, no atendimento a atividades operacionais relacionadas à OPERANTAR e 
demandadas pelo PROANTAR. 

5.4. Além das atividades constantes acima, sempre que houver equipe do PROANTAR 
presente nas cidades supracitadas, a CONTRATADA deverá disponibilizar um representante à 
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Equipe de Coordenação, a fim de prover o devido assessoramento e, também, receber as 
demandas necessárias ao atendimento das atividades a serem desenvolvidas. 

6. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

6.1 O serviço de Operador Logístico, OBJETO deste Termo de Referência, será prestado 
exclusivamente pela CONTRATADA, sendo vedada a subcontratação para este fim. 

6.2. No que tange às despesas geradas pelas demandas do PROANTAR/SECIRM por serviços 
a serem contratados nas cidades de Punta Arenas e/ou na cidade de Ushuaia, cuja realização 
fique a cargo de outra empresa, diversa da CONTRATADA, tal contratação deverá ser precedida 
de autorização escrita pela CONTRATANTE, na praça onde o serviço será ser realizado e, 
obrigatoriamente, precedida de pesquisa de mercado, conforme orienta o subitem 4.1.2, a ser 
realizada pela CONTRATADA, de forma a atestar o valor médio local do serviço, garantindo 
assim o critério da economicidade. 

6.3. Os mesmos critérios deverão ser observados para aquisição de sobressalentes, 
equipamentos, gêneros alimentícios ou quaisquer outros materiais que se façam necessários para 
garantir a continuidade das atividades do PROANTAR. 

6.4. A fim de permitir pleno controle no processo relacionado à liquidação de despesas, as 
faturas de serviços e aquisições realizadas pela CONTRATADA, encaminhadas para pagamento, 
deverão ser compostas por cópias das faturas de despesas autorizadas, acompanhadas de suas 
referidas autorizações. 

6.5. Os dispêndios realizados pela CONTRATADA, decorrentes dos serviços previstos no 
item 6.4 desta subcláusula serão ressarcidos pela CONTRATANTE mediante a apresentação de 
fatura mensal, detalhando todas as despesas ocorridas entre o primeiro e o último dia do mês 
anterior ao seu envio, e o seu pagamento seguirá o procedimento que será definido em Contrato; 
e 

6.6. O serviço de Operador Logístico à CONTRATANTE, unicamente, tem seus valores 
correspondentes à proposta comercial da empresa, que farão parte deste Contrato, em forma de 
anexo. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão espe-
cialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os aponta-
mentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irre-
gularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
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certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; ()QF I s  12-cl 

7.3. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

7.3.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto; 

7.3.2. direcional a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

7.3.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

7.3.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 

7.4. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços ob-
jeto do contrato; 

7.5. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

7.6. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

7.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orça-
mentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 

7.8. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficia-
do da preferência estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Executar o contrato conforme especificações deste Termo de Referência e de sua propos-
ta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratu-
ais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
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com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), fican-
do a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos paga-
mentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

8.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos ter-
mos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

8.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 
as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legisla-
ção específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

8.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrên-
cia anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

8.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala-
ções, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no 
trabalho; 

8.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus pre-
postos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos docu-
mentos relativos à execução do empreendimento. 

8.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo exe-
cutada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 

8.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

8.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los efi-
caz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 
Referência, no prazo determinado. 

8.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cum-
prindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

8.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 
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8.15. 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 trab 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

gjFis.  
\ 

8.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrig 
midas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.18 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015. 

8.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

8.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, 
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 10 do art. 57 da 
Lei n° 8.666, de 1993; 

8.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as )4k  

normas de segurança da Contratante; 

8.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"e 
"b", do Anexo VII — F da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017: 

8.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, 
alterar e utilizar os mesmos sem limitações; e 

8.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de 
multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

8.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
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empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da 
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

8.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

8.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

8.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

8.27. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

8.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 

8.29. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

8.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos ór-
gãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 
elétricas e de comunicação. 

8.31. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

8.32. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles 
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

8.33. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sus-
tentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) 
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental compe-
tente. 

8.34. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/ 
MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguin-
tes documentos, conforme o caso: 
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8.34.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subpro 
florestais; 

8.34.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produ-
tos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencial-
mente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, 
quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Re-
gularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução 
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

8.34.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

8.34.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução con-
tratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de de-
monstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 
estadual. 

8.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

8.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere 
ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Re-
solução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o polu-
ente e o tipo de fonte; 

8.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultra-
passar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 
em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para 
conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da 
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

8.35.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em rela-
ção aos agregados naturais, inserindo-se na planilha 

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, de-
feitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de tercei- 
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ros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

8.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscali-
zação e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade 
dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 
previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos. 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais repre-
sentantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, 
de 1993 

11.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanha-
mento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

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

11.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade res-
ponsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da 
Lei n° 8.666, de 1993. 

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação deta-
lhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as res-
pectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

11.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação 
de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo 
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de for-
ma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza-
ção ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção 
dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as 
ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

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

11.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execu-
ção do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizada. 

11.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação 
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

11.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excep-
cionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao con-
trole do prestador. 

11.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis pre-
vistos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRA-
TADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

11.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da pres-
tação dos serviços. 

11.15. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 
Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

11.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servi-
ços, nos termos abaixo. 

12.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

12.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

12.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 
naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou 
pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

12.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarrega-
dos pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e re-
lacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

12.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de fatura-
mento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execu-
ção do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

12.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 

12.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à con-
clusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

12.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 
dos serviços executados. 

12.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CON-
TRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstan- 
ciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 
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12.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatóri 
cunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrên-
cias na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e 
demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 
contrato para recebimento definitivo. 

12.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega 
do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega 
do último. 

12.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo 
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do 
prazo. 

12.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

12.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fisca-
lização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 
respectivas correções; 

12.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

12.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

12.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Con-
tratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e 
das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 
10.406, de 2002). 

12.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as es-
pecificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refei-
tos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do re-
cebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

13.1.1. 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 ter-
mos do art. 50, § 30, da Lei n° 8.666, de 1993. 
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13.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço. 
conforme este Termo de Referência. 

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993. 

13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor con-
tratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normati-
va n° 3, de 26 de abril de 2018. 

13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

13.4.1. o prazo de validade; 

13.4.2. a data da emissão; 

13.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

13.4.4. o período de prestação dos serviços; 

13.4.5. o valor a pagar; e 

13.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liqui-
dação 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 regulari-
zação da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

13.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

13.6.1. não produziu os resultados acordados; 

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

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

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

13.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
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13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será p 
denciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua si-
tuação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 

13.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em li-
citação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SE-
GES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018. 

13.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à ina-
dimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

13.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa. 

13.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SI-
CAF. 

13.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SI-
CAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse pú-
blico de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autori-
dade da contratante. 

13.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

13.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

13.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 
cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante 
comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

13.16.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações 
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento 
das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 
execução dos serviços objeto do contrato. 

13.16.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a 
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais 
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verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previden-
ciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos 
empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

13.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorri-
do, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devi-
da pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM =I xNx VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

14. REAJUSTE 

(6 / 100) I = 0,00016438 

365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 
índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 
da anualidade. 

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

14.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Projeto Básico — Obra e Serviço 
Atualização: Julho/2020 

20 



Continuação do Projeto Básico da Concorrência 1/2020, da S 

15. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

15.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da 
8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 
término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato. 

15.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do con-
tratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de pres-
tação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária. 

15.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplica-
ção de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de 
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

15.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da 
IN SEGES/MP n° 5/2017. 

15.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

15.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimple-
mento das demais obrigações nele previstas; 

15.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

15.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

15.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 
não adimplidas pela contratada, quando couber. 

15.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indica-
dos no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

15.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica 
na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

15.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob 
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autori- 
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zado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme defini-
do pelo Ministério da Fazenda. 

15.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

15.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia de-
verá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quan-
do da contratação. 

15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obri-
gação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (DEZ) dias 
úteis, contados da data em que for notificada. 

15.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

15.12. Será considerada extinta a garantia: 

15.12.1. com  a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláu-
sulas do contrato; 

15.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Ad-
ministração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 
termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP n. 05/2017. 

15.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contra-
tante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

15.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
no neste Edital e no Contrato. 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrên-
cia da contratação; 

16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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16.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

16.1.5. cometer fraude fiscal. 

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

16.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obriga-
ções contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço contratado; 

16.2.2. Multa de: 

16.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 
incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Adminis-
tração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, 
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

16.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adju-
dicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto 
no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

16.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

16.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme deta-
lhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

16.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão considera-
das independentes entre si. 

16.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unida-
de administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos; 

16.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à CON-
TRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 
_ 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por empregado e 
por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
 02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

Continuação do Projeto Básico da Concorrência 1/2020, da SECIRM. 

16.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as ta-
belas 1 e2: 

Tabela 1 
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16.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

Continuação do Projeto Básico da Concorrência 1/2020, da SE 
AZ) 

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

ocorrência; 

C 
R jc, 

02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

()1 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

16.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as em-
presas ou profissionais que: 

16.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtu-
de de atos ilícitos praticados. 

16.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infra-
ção administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à admi-
nistração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apura-
ção da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despa-
cho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

16.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

16.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrati-
vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Fede-
ral resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 
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Continuação do Projeto Básico da Concorrência 1/2020, da SECIRM. 

16.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrati-
vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedi-
mento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999. 

16.10. 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. 

16.10.1. 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. 

16.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar-
tigo 419 do Código Civil. 

16.12. 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. 

16.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

17.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

17.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos 
no edital. 

17.3. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

17.3.1. Valor de referência Global: US$ 1.633.502,00 (um milhão seiscentos e trinta e três 
mil e quinhentos e dois dólares) referente a uma previsão estimada de despesa a ser reali-
zada no decorrer de uma OPERANTAR no exterior, para atuar como operador logístico, 
conforme a Planilha Orçamentária, anexo II do Edital. 

17.3.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

17.3.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

17.3.4. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

18.1. Valor de referência Global: US$ 1.633.502,00 (um milhão seiscentos e trinta e três mil e 
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Rubrica 

Continuação do Projeto Básico da Concorrência 1/2020, da SECIRM. 

quinhentos e dois dólares) referente a uma previsão estimada de despesa a ser realizada no decor-
rer de uma OPERANTAR no exterior, para atuar como operador logístico, conforme a Plan.  

Orçamentária, anexo II do Edital. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

19.1. Gestão/Unidade: 00001 — Tesouro Nacional / 712000 - SECIRM 
19.2. Fonte: 0100000000 
19.3. Programa de Trabalho: 174130 
19.4 Elemento de Despesa: 339039 
19.5. PI: W42001001BA 

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABIL1DADE 

20.1. A Contratada deverá prestar os serviços de acordo com os critérios de sustentabilidade 
ambiental contidos no Art. 6° da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão — SLTI/MPOG, observando os seguintes quesitos, no que couber: 

20.1.1 Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

- CM 
‘.9 

1Fs  (57  -2u) 

20.1.2 Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no 
Decreto n°48.138, de 8 de outubro de 2003; 

20.1.3 Observe a Resolução CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

20.1.4 Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários, para a execução de serviços; 

20.1.5 Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três 
primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de 
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes; 

20.1.6 realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a 
sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que 
será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos 
da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 
2006; 
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Brasília, DF, em  on.   de outubro de 2020. 

Continuação do Projeto Básico da Concorrência 1/2020, da SECIRM. 

20.1.7 Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 

20.1.8 Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou 
inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999. 

19.2 A empresa contratada deverá observar, do mesmo modo, a respectiva legislação ambiental 
no Estado estrangeiro onde o eventual serviço vier a ser prestado. 

Brasília, DF, em 21de outubro de 2020. 

/10 

S MENDES FERREIRA 
Capitão-Tenente (AA) 

Ajudante a Divisão de Logística do PROANTAR 

ATO DE APROVAÇÃO: 

Aprovo o presente Termo de Referência conforme estabelecido pelo inciso II, do art. 90, 
do Decreto 5.450/2005, por satisfazer os requisitos atinentes ao objeto solicitado na requisição e 
respectiva justificativa, conforme documentos inclusos no processo licitatório, bem como por 
atender as exigências legais e regulamentares concernentes a esta licitação. 

SID EI DÁ  COSTA ABRANT S 
apitão de Mar e Guerra 
nador de Despesa Substituto 
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ANEXO II 

MARINHA DO BRASIL 

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL 
PARA OS RECURSOS DO MAR 

CONCORRÊNCIA N° 1/2020 

(Processo Administrativo n.° 61165.000902/2020-18) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREVISÃO DE CUSTOS DO PROANTAR NO EXTERIOR DURANTE 12 MESES 

ITENS DESCRIÇÃO 
PREVISÃO 

DE DESPESA 
DETALHAMENTO DO GRUPO DE DESPESA 

2 

3 

1 
Custos com procedimentos e 
serviços aduaneiros, portuários 
e aeroportuários. 

Custos com tráfego de carga 
(desembaraço de carga e 
equipamentos, taxas e tarifas 
públicas locais). 

Custos com contratação de 
empresa de estiva, aluguel de 

Procedimentos e gestões necessárias à entrada, saída, carregamento e descarregamento de 
equipamentos/mercadorias com destino ao Continente Antártico ou dele proveniente; pagamento de 
agente de carga, coordenação de serviços e aluguel de máquinas de estiva para movimentação de cargas 
entre galpões e os Navios da MB e/ou aeronaves da FAB (ou vice-versa); recebimento, armazenamento 

despacho de carga; desembaraço e recebimento de mercadorias; pagamento de despesas com 
estocagem e controle de equipamentos, gêneros alimentícios, ou qualquer outro material pertencente ao 
PROANTAR; e, junto ao aeroporto, quando dos voos de aeronaves militares oficiais da FAB, 
procedimentos relacionados à carga e descarga de equipamentos, materiais e mercadorias com destino 
ao Continente Antártico ou dele proveniente, com a devida emissão de documentos aduaneiros e guia 
de livre trânsito no aeroporto. 

Procedimentos e gestões necessárias ao recebimento e remessa de carga do/para o exterior (importação 
exportação), em nome do PROANTAR, seu desembaraço, manuseio e controle, para uma posterior 

coordenação e embarque/desembarque nos Navios da MB e/ou aeronaves da FAB. 

Procedimentos e gestões necessárias para a realização de atividades de manipulação de carga nos portos 
aeroportos, com a utilização de guindastes de lança, empilhadeiras, tratores (com ou sem seus 
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equipamentos pesados e 
equipamentos de geração de 
energia. 

implementos), bem como voltada a atividades relacionadas com possíveis benfeitorias que se façam 
necessárias na EACF. 

Procedimentos e gestões necessárias para a realização de serviços para eventual realização de reparos e 
manutenções (preventivas e corretivas) em equipamentos e instalações da EACF, no Continente 
Antártico. 

Procedimentos e gestões necessárias para o provimento de comunicações, com aluguel de linhas 
telefônicas locais, com serviço de dados e voz, para o apoio necessário e estabelecimento de 
comunicação das Equipes de Coordenação ligadas ao PROANTAR, no exercício de atividades nas 
cidades de Punta Arenas e/ou Ushuaia, bem como na Base Aérea Presidente Eduardo Frei Montalva e 
na EACF, a fim de manter três linhas/anuais (Equipe de Coordenação de voos logísticos) e mais duas 
linhas semestrais (Coordenadores Embarcados nos Navios da MB). 

Custos com contratação de 
empresas e prestadores de 
serviços (autônomos) para 
realização de reparos e 
manutenções em equipamentos 
e instalações da EACF. 

Custos com mobilização e 
despesas de comunicação. 

Procedimentos e gestões necessárias para a execução de atividades e serviços contratados, com 
autorização do PROANTAR, realizados por empresas ou estaleiros locais; dimensionamento e o correto 
assessoramento técnico requeridos à realização de manutenções corretivas e preventivas; instalação de 
motores, acessórios e equipamentos; testes de mar em embarcações; e a coordenação necessária, com os 
Navios da MB e/ou a EACF, para carga e descarga (retirada/devolução) dos 
itens/acessórios/equipamentos reparados e/ou manutenidos. 

Procedimentos e gestões necessárias para realização de abastecimento dos Navios da MB, embarcações, 
veículos ou quaisquer outros equipamentos em uso pelo PROANTAR. 

Procedimentos e gestões necessárias para a organização de eventos, por ocasião da recepção e/ou ao 
atendimento formal de autoridades e agentes públicos do Governo Brasileiro ou por este convidadas. 

Custos com controle, 
coordenação, supervisão e 
realização de trabalhos, 
manutenções e instalações de 
equipamentos. 

Custos envolvendo a 
coordenação com empresas 
brasileiras e autoridades locais 
para abastecimento de 
combustível. 

Custos envolvendo auxílio na 
preparação, coordenação e 
supervisão de eventos a bordo 
de Navios da MB ou em locais 
predefmidos pelo 
PROANTAR. 

Custos com a Contratação de 
veículos para transporte de 
pessoal e material em trânsito; 

Procedimentos e gestões necessárias para o aluguel de veículos requeridos (especificidade) ao 
atendimento de locomoção de pessoal e transporte de carga; e contratação, por demanda, de veículos 
especiais requeridos ao transporte de cargas especiais e equipamentos, para auxílio e suporte em 

US$ 330.000,00 

US$ 100.000,00 
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e, eventualmente, de veículos 
especiais para transporte de 

cargas especiais e 
equipamentos. 

atividades, conforme tempestiva solicitação, a fim de atender Equipes de Coordenação ligadas ao 
PROANTAR, no exercício de atividades nas cidades de Punta Arenas e/ou Ushuaia. 

US$ 50.000, 

, 

10 

Custos com contratação 
eventual de embarcações nos 
portos locais e adjacências. 

Procedimentos e gestões necessárias para a contratação, por demanda, de embarcações, requeridas para 
auxílio e suporte em atividades, programadas ou intempestivas, a fim de atender Equipes de 
Coordenação ligadas ao PROANTAR, no exercício de atividades nas cidades de Punta Arenas, Ushuaia 
ou adjacentes. 

11 
Custos com a fretamento de 
navios. 

Procedimentos e gestões necessárias para a contratação de navios, a fim de atender demandas do 
PROANTAR para o transporte de cargas exclusivas e/ou combustíveis, tanto para o Continente 
Antártico como do Continente Antártico para destinos de interesse, em função de eventuais 
impossibilidades de serem transportadas em Navios da MB, por incompatibilidade (capacidade, 
planejamento de operações etc) e/ou pelo princípio da oportunidade. 

US$ 300.000, 

. 

12 
Custos com contratação de 
mão de obra. 

Procedimentos e gestões necessárias para contratação de até 2 (dois) auxiliares (autônomos), 
eventualmente e sob demanda, com a anuência do PROANTAR, para emprego no manuseio e 
transporte de cargas, durante atividades da OPERANTAR nas cidades de Punta Arenas e/ou Ushuaia. . 

13 

Custos com aquisição de 
refeições, lanches e gêneros 
alimentícios; sobressalentes e 
equipamentos; e outros 
materiais. 

Procedimentos e gestões necessárias para a aquisição de itens solicitados para atendimento de 
necessidades da EACF, Navios da MB, aeronaves da FAB ou acampamentos científicos, sempre que se 
tornarem vantajosas à consecução das atividades do PROANTAR, com a sua devida anuência. 

3:1111,atillji _ .. 

14 
Custos com destinação e 
descarte de lixo. 

Procedimentos e gestões necessárias para a destinação e descarte de lixo (orgânico e inorgânico) 
proveniente da EACF, Navios da MB e aeronaves da FAB, produzido no decorrer das atividades da 
OPERANTAR. 

US$ 50.000,00 

15 
Custos com aquisições no 
exterior, 

Procedimentos e gestões necessárias para aquisição, na América do Sul (exceto Argentina, Brasil e 
Chile), Europa e América do Norte, de serviços, itens de consumo, sobressalentes e acessórios para 
equipamentos e sistemas, em atendimento às necessidades de manutenibilidade da EACF, Navios da 
MB e atividades de pesquisas sob a égide do PROANTAR. 

US$ 150.000 

16 
Custos para intennediar 
tratativas com empresas locais 
e demais apoios (outras 
despesas). 

Procedimentos e gestões necessárias para a adequada e tempestiva contratação de serviços ou aquisição  

de equipamentos, sobressalentes e suprimentos, mesmo quando o pagamento não se fizer por meio da 
CONTRATADA; e despesas envolvendo custos operacionais emergenciais, custos com operações 

US$ 30.000, 

, 
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bancárias, envio de documentos por serviços postais e outras despesas intempestivas. 

Custos com serviços prestados 
pelo Operador Logístico Despesa relacionada aos serviços logísticos realizados em prol das demandas inerentes às atividades 
(OBJETO) — Agenciamento e operativas do PROANTAR no Chile, Argentina e no Continente Antártico. 
aluguel de bodega. 

17 

CUSTO TOTAL PREVISTO 

NDES FERREIRA 
tão-Tenente (AA) 

Ajudafe da DiyTsão de Logística do PROANTAR 

Continuaç da Planilha de Orçamento da Concorrência 01/2020 

US$ 1.633.502,00 

Brasília, DF, em de outubro de 2020. 
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ANEXO III 

MARINHA DO BRASIL 

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL 
PARA OS RECURSOS DO MAR 

NQ 12000/2020-,0U00 

Contrato celebrado entre a UNIÃO, por 
intermédio da MARINHA DO BRASIL, 
representada pela SECRETARIA DA 
COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS 
RECURSOS DO MAR-SECIRM e a empresa 
)000<, para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços 
logísticos a fim de atuar como operador 
logístico e atender demandas inerentes às 
atividades operativas do Programa Antártico 
Brasileiro (PROANTAR). 

A União, em XX/XX/2020, por intermédio da Secretaria da CIRM, CNPJ 
00.394.502/0165-71, estabelecida na Esplanada dos Ministérios, Bloco N, Anexo B, 30  Andar, 
Brasília/DF, CEP 70055-900, neste ato representada pelo Secretário-Adjunto, Capitão de Mar e 
Guerra SIDNEI DA COSTA ABRANTES, nomeado pela Portaria n° 69/SECIRM, de 10 de 
maio de 2019, inscrito no CPF n° , portador(a) da Carteira de Identidade 
n° , doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)  
inscrito(a) no CNPPMF sob o n° , sediado(a) na  
em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

, portador(a) da Carteira de Identidade n° , expedida pela (o)  
e CPF n° , tendo em vista o que consta no Processo n° 61165.000902/2020-18 e 
em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente e do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente da Concorrência n° 1/2020, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA— OBJETO 

1.1. O presente Processo Administrativo visa a contração de empresa especializada na prestação 
de serviços logísticos a fim de atuar como operador logístico e atender demandas inerentes às 
atividades operativas do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), em decorrência das 
Operações Antárticas (OPERANTAR) quando em operação em cidades estrangeiras, fornecendo 
apoio logístico avançado para garantia do atendimento às demandas provenientes da Estação 
Antártica Comandante Ferraz (EACF), dos navios antárticos brasileiros e das equipes de 
coordenação dos voos de apoio logístico, realizados em parceria com a Força Aérea Brasileira 
(FAB), incluindo ainda, às das atividades de pesquisa apoiadas pelo Programa que serão prestado 
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nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram 
anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

1.2 Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Concorrência 
n° 1/2020, com seus anexos e a Proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento 
Convocatório, com início na data de / / e encerramento em / / , 
podendo ser prorrogado, havendo interesse da Administração Pública, através de Termo Aditivo, 
nos termos do art. 57, inciso II, da lei n° 8.666/1993. 

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 
restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

3.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Consultoria Jurídica-Adjunta do Comando da 
Marinha, conforme Parecer n° xxx/2020/CJACM/CGU/AGU, nos termos do parágrafo único do 
art. 38, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

4.1 De acordo com a Portaria n° 69/SECIRM, de 10 de maio de 2019, do Secretário da CIRM, 
o Secretário-Adjunto, o Capitão de Mar e Guerra SIDNEI DA COSTA ABRANTES, brasileiro, 
inscrito no CPF sob o n°3000000C, portador da Carteira de Identidade n° XXXX, emitida pela 
Marinha do Brasil, tem competência para assinar este Termo de Contrato em nome da Marinha 
do Brasil. 

4.2 De acordo com o )(XXX, da empresa XXXXX, o Sr. XX.XXX, brasileiro, portador da 
carteira de identidade n° XXXXXXXXX e do CPF N° XXXXXXX, tem competência para 
assinar este Contrato em nome da Contratada. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$  ) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

CLÁUSULA SEXTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 00001 — Tesouro Nacional / 712000 - SECIRM 
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Fonte: 0100000000 

Programa de Trabalho: 174730 

Elemento de Despesa: 339039 

PI: W42001001BA 

7. CLÁUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

7.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encon-
tram-se definidos no Projeto Básico. 

CLÁUSULA OITAVA — GARANTIA DE EXECUÇÃO 

8.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 
do Projeto Básico, anexo do Edital. 

CLÁUSULA NONA — MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 
FISCALIZAÇÃO 

9.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 
CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Projeto Básico, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 
1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017, no que couber. 

12.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos. 

12.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder os limites estabelecidos no subitem anterior. 
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12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 
poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentária. 

12.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 
preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de 
referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a 
diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na 
licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-fmanceiro do contrato e a manutenção do 
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013. 

12.4. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva 
sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

12.5. A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as 
obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, 
anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na 
Instrução Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo 
do Instrumento Convocatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — RESCISÃO 

16.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

16.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências 
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 
Termo de Referência, anexo do Instrumento Convocatório; 

16.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993. 

16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

16.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 
relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e 

16.4.3. Indenizações e multas. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor— e 
normas e princípios gerais dos contratos. 

11. 20. CLÁUSULA DÉCIMA NONA — PUBLICAÇÃO 

20.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA — FORO 

21.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Seção Judiciária de Brasília - Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes. 

Brasília, DF, em xxxx de xxxxx de 2020. 

SIDNEI DA COSTA ABRANTES XXXXXXXX 
Capitão de Mar e Guerra CPF: )00C(XX 

Secretário-Adjunto Representante da Contratada 

XXXXXXXX )000(XXXX 
XXXXXX CPF: )0000(X 

Testemunha da SECIRM Testemunha da Contratada 
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cm, 
'2) 

(2) 

9Fis.  

3 

4 

Procedimentos e gestões necessárias à entrada, saída, 
carregamento e descarregamento de equipamentos/mercadorias 
com destino ao Continente Antártico ou dele proveniente; 
pagamento de agente de carga, coordenação de serviços e 
aluguel de máquinas de estiva para movimentação de cargas 
entre galpões e os Navios da MB e/ou aeronaves da FAB (ou 
vice-versa); recebimento, armazenamento e despacho de carga; 
desembaraço e recebimento de mercadorias; pagamento de 
despesas com estocagem e controle de equipamentos, gêneros 
alimentícios, ou qualquer outro material pertencente ao 
PROANTAR; e, junto ao aeroporto, quando dos voos de 
aeronaves militares oficiais da FAB, procedimentos 
relacionados à carga e descarga de equipamentos, materiais e 
mercadorias com destino ao Continente Antártico ou dele 
proveniente, com a devida emissão de documentos aduaneiros 
e guia de livre trânsito no aeroporto. 

1 

Custos com 
procedimentos e 
serviços 
aduaneiros, 
portuários e 
aeroportuários. 

Custos com tráfego 
de carga 
(desembaraço de 

2 carga e 
equipamentos, 
taxas e tarifas 
públicas locais). 

Custos com 
contratação de 
empresa de estiva, 
aluguel de 
equipamentos 
pesados e 
equipamentos de 
geração de energia. 

Procedimentos e gestões necessárias ao recebimento e remessa 
de carga do/para o exterior (importação e exportação), em 
nome do PROANTAR, seu desembaraço, manuseio e controle, 
para uma posterior coordenação e embarque/desembarque nos 
Navios da MB e/ou aeronaves da FAB. 

Procedimentos e gestões necessárias para a realização de 
atividades de manipulação de carga nos portos e aeroportos, 
com a utilização de guindastes de lança, empilhadeiras, tratores 
(com ou sem seus implementos), bem como voltada a 
atividades relacionadas com possíveis benfeitorias que se 
façam necessárias na EACF. 

Custos 
contratação 
empresas 

Procedimentos e gestões necessárias para a locação de espaço 
Procedimentos e gestões necessárias para a realização de 
serviços para eventual realização de reparos e manutenções 

com 
de 

e 

SS 80.000.00 

USS 60.000.00 

USS 80.000.00 

USS 330.000.00 

DETALHAMENTO DO 
GRUPO DE DESPESA ITENS DESCRIÇÃO 

PREVISÃO DE -I  
DESPESA 

TIMBRE DA EMPRESA 

CONCORRÊNCIA N" 1/2020 

(Processo Administrativo n.° 61165.000902/2020-18) 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

1. Considerando o Edital da Concorrência n° 1/2020 e seus anexos, da Secretaria da Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar, a Empresa  com sede em  

(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF (ou equivalente no país de origem) sob o 

n.° , neste ato representada por , abaixo assinado, apresenta a proposta para 

prestação do serviço, conforme quantidade e abaixo: 

1 



(preventivas e corretivas) em equipamentos e instalações da 
EACF, no Continente Antártico. 

Procedimentos e gestões necessárias para o provimento de 
comunicações, com aluguel de linhas telefônicas locais, com 
serviço de dados e voz, para o apoio necessário e 
estabelecimento de comunicação das Equipes de Coordenação 
ligadas ao PROANTAR, no exercício de atividades nas cidades 
de Punta Arenas e/ou Ushuaia, bem como na Base Aérea 
Presidente Eduardo Frei Montalva e na EACF, a fim de manter 
três linhas/anuais (Equipe de Coordenação de voos logísticos) 
e mais duas linhas semestrais (Coordenadores Embarcados nos 
Navios da MB). 

Procedimentos e gestões necessárias para a execução de 
atividades e serviços contratados, com autorização do 
PROANTAR, realizados por empresas ou estaleiros locais; 
dimensionamento e o correto assessoramento técnico 
requeridos à realização de manutenções conetivas e 
preventivas; instalação de motores, acessórios e equipamentos; 
testes de mar em embarcações; e a coordenação necessária, 
com os Navios da MB e/ou a EACF, para carga e descarga 
(retirada/devolução) dos itens/acessórios/equipamentos 
reparados e/ou manutenidos. 

USS 20.000.00 

Continuação da Proposta da Concorrência 1/2020, da SECIRM. 

Procedimentos e gestões necessárias para realização de 
abastecimento dos Navios da MB, embarcações, veículos ou 
quaisquer outros equipamentos em uso pelo PROANTAR. 

prestadores de 
serviços 
(autônomos) para 
realização de 
reparos e 
manutenções em 
equipamentos e 
instalações da 
EACF. 

Custos com 
controle, 
coordenação, 
supervisão e 
realização de 
trabalhos, 
manutenções e 
instalações de 
equipamentos. 

Custos envolvendo 
a coordenação com 
empresas 
brasileiras e 
autoridades locais 
para abastecimento 
de combustível. 

Custos com 
mobilização e 
despesas de 
comunicação. 

USS 100.000.00 

Custos envolvendo 
auxílio na 
preparação, 
coordenação e 
supervisão de 
eventos a bordo de 
Navios da MB ou 
em locais 
predefinidos pelo 
PROANTAR. 

Custos com a 
Contrafação de 
veículos para 
transporte de 
pessoal e material 
em trânsito; e, 
eventualmente, de 
veículos especiais 

Procedimentos e gestões necessárias para a organização de 
eventos, por ocasião da recepção e/ou ao atendimento formal 
de autoridades e agentes públicos do Governo Brasileiro ou poi 
este convidadas. 

Procedimentos e gestões necessárias para o aluguel de veículos 
requeridos (especificidade) ao atendimento de locomoção de 
pessoal e transporte de carga; e contratação, por demanda, de 
veículos especiais requeridos ao transporte de cargas especiais 
e equipamentos, para auxílio e suporte em atividades, 
conforme tempestiva solicitação, a fim de atender Equipes de 
Coordenação ligadas ao PROANTAR, no exercício de 

2 
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para transporte de 
cargas especiais e atividades nas cidades de Punta Arenas e/ou Ushuaia. 
equipamentos. 

Custos com 
aquisição de 
refeições, lanches e 
gêneros 
alimentícios; 
sobressalentes e 
equipamentos; e 
outros materiais. 

Custos com 
destinação e 
descarte de lixo. 

13 

14 

USS 50.000.00 

USS 100.000.00 

USS 300.000.00 

USS 50.000.00 

USS 150.000.00 

S$ 30.000.01 

Custos com 
12 contratação de mão 

de obra. 

Procedimentos e gestões necessárias para a contratação, por 
demanda, de embarcações, requeridas para auxílio e suporte 
em atividades, programadas ou intempestivas, a fim de atender 
Equipes de Coordenação ligadas ao PROANTAR, no exercício 
de atividades nas cidades de Punta Arenas, Ushuaia ou 
adjacentes. 

Procedimentos e gestões necessárias para a contratação de 
navios, a fim de atender demandas do PROANTAR para o 
transporte de cargas exclusivas e/ou combustíveis, tanto para o 
Continente Antártico como do Continente Antártico para 
destinos de interesse, em função de eventuais impossibilidades 
de serem transportadas em Navios da MB, por 
incompatibilidade (capacidade, planejamento de operações etc) 
e/ou pelo princípio da oportunidade. 

Procedimentos e gestões necessárias para contra-ração de até 2 
(dois) auxiliares (autônomos), eventualmente e sob demanda, 
com a anuência do PROANTAR, para emprego no manuseio e 
transporte de cargas, durante atividades da OPERANTAR nas 
cidades de Punta Arenas e/ou Ushuaia. 

10 

11 

Custos com 
contratação 
eventual de 
embarcações nos 
portos locais e 
adjacências. 

Custos com a 
fretamento de 
navios. 

15 

16 

Procedimentos e gestões necessárias para a aquisição de itens 
solicitados para atendimento de necessidades da EACF, Navios 
da MB, aeronaves da FAB ou acampamentos científicos, 
sempre que se tomarem vantajosas à consecução das atividades 
do PROANTAR, com a sua devida anuência. 

Procedimentos e gestões necessárias para a destinação e 
descarte de lixo (orgânico e inorgânico) proveniente da EACF, 
Navios da MB e aeronaves da FAB, produzido no decorrer das 
atividades da OPERANTAR. 

Procedimentos e gestões necessárias para aquisição, na 
América do Sul (exceto Argentina, Brasil e Chile), Europa e 
América do Norte, de serviços, itens de consumo, 
sobressalentes e acessórios para equipamentos e sistemas, em 
atendimento às necessidades de manutenibilidade da EACF, 
Navios da MB e atividades de pesquisas sob a égide do 
PROANTAR. 

Procedimentos e gestões necessárias para a adequada e 
tempestiva contratação de serviços ou aquisição de 
equipamentos, sobressalentes e suprimentos, mesmo quando o 
pagamento não se fizer por meio da CONTRATADA; e 
despesas envolvendo custos operacionais emergenciais, custos 
com operações bancárias, envio de documentos por serviços 
postais e outras despesas intempestivas. 

Custos com 
aquisições no 
exterior. 

Custos para 
intermediar 
tratativas com 
empresas locais e 
demais apoios 
(outras despesas). 

17 Custos com  Despesa relacionada aos serviços logísticos realizados em prol 
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das demandas inerentes às atividades operativas do 
PROANTAR no Chile, Argentina e no Continente Antártico. 

serviços prestados 
pelo Operador 
Logístico 
Agenciamento. 

CUSTO TOTAL PREVISTO 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CUSTOS 

As células em VERMELHO não deverão ser alteradas, haja vista serem valores 

independentes do custo da empresa. 

A célula em  VERDE  deverá ser preenchida com o valor já considerado os 

custos/despesas, tributos e lucro que a empresa terá com a prestação do serviço. 

O valor da célula em AZUL deverá apresentar o somatório das células em 

VERMELHO  e  VERDE,  que corresponderá ao valor total da proposta. 

O valor total da proposta é de US$  ). 

Dados do banco para pagamento: 

Nome do banco: 

Conta corrente: 

Agência: 

Declaro que os preços ofertados englobam as despesas com material, mão de obra, 

encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, fretes, transportes, 

seguros, embalagens, tributos incidentes e quaisquer outras despesas que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto desta licitação. 

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 

apresentação. A interposição de recursos administrativos dotados de efeito suspensivo, na 

forma do art. 109 da Lei n° 8.666, de 1993, repercutirá no curso do prazo de validade da 

proposta. 

de de 2020. 

Assinatura 

Responsável:  

Telefone.  

e-mail:  
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ANEXO V 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Referência: Licitação n.° 1/2020 — Modalidade: Concorrência - Contração de empresa 
especializada na prestação de serviços logísticos a fim de atuar como operador logístico e atender 
demandas inerentes às atividades operativas do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). 

Ilmo. Sr. 

Presidente da Comissão Especial de Licitações da Secretaria da Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar. 

Prezado Senhor, 

DECLARAÇÃO 

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob o n.° 

,sediada (endereço completo) declara, sob as penas da Lei, que 

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

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(local de data)  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PROPONENTE 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCI 
XXXIII, DO ARTIGO 70  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Empresa Licitante) Rubrica 

ANEXO VI 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

Referência: Concorrência n.° 1/2020 - Processo licitatório visando a contração de empresa 
especializada na prestação de serviços logísticos a fim de atuar como operador logístico e 
atender demandas inerentes às atividades operativas do Programa Antártico Brasileiro 
(PROANTAR). 

Ilmo. Sr. 

Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

Prezado Senhor, 

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF 

 DECLARA, para fins do disposto no inciso V art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, bem como menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

(Local e data) 

(representante legal) 

Obs. Se a empresa emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá 
ressaltar tal fato na declaração. 



ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2, 
DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Referência: Concorrência n.o 1/2020 - Processo licitatório visando a contração 
de empresa especializada na prestação de serviços logísticos a fim de atuar como 
operador logístico e atender demandas inerentes às atividades operativas do 
Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). 

 (representante do licitante), 
portador da Cédula de Identidade RG no  e do CPF no 

como representante devidamente constituído de 
 (identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita 

no CNPJ no , doravante denominado (o Licitante / o Consórcio), para 
fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 
maneira independente (pelo o Licitante / o Consórcio), 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 da presente Licitação, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente 
Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente Licitação, 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 da presente Licitação quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das 
propostas; e 

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

Município de  em de de 2020. 

(assinatura do representante legal do Licitante /Consórcio) 
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