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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO EXTERIOR

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DSE Nº 01/2016

A União, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, torna público, para conhecimento
dos interessados, que na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº
7.892/2013, da Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e,
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço global por item, para Registro de Preços, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

Da sessão pública do Pregão Eletrônico DSE nº 01/2017
Data:

02 / 05 /2017

Horário: 10:00 :

(horário de Brasília)

Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

1.

DO OBJETO

1.1.

O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de serviços de de

transporte internacional de bagagem e de automóvel, sempre com seguro específico, porta a porta, de
Brasília para as regiões da África Ocidental e Mediterrânea, e das regiões da África Ocidental e
Mediterrânea para Brasília, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
2.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1.

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013, conforme
disposto no Anexo X.
2.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique
as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
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ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo

de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
2.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
2.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
2.6.1

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada
pelo órgão não participante.
3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de “login” e senha pelo interessado.
3.3.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
3.4.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do

sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.

DA DESPESA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos

consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2017, a cargo do Departamento do Serviço
Exterior do Ministério das Relações Exteriores, na qualidade de Unidade Gestora. O plano orçamentário
2000.0001.0005, o programa de trabalho resumido nº 07.122.2118.2000.0001 e o elemento de despesa nº
3390.39 constarão da respectiva Nota de Empenho.
5.

DA PARTICIPAÇÃO

5.1.

Poderão participar deste Pregão Eletrônico apenas as empresas estabelecidas no Brasil, do ramo

de atividade relacionada ao objeto desta Licitação e que estiverem com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
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por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.
5.2.

O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de

cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das
Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizados nas Unidades da
Federação.
5.3.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor

de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização.
5.4.

Não poderão participar deste Pregão:
5.4.1

Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.4.2

Entidades empresariais que estejam com o direito de licitar e contratar com o Ministério
das Relações Exteriores, ou com a Administração Pública, suspenso;

5.4.3

Entidades empresariais que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

5.4.4

Entidades empresariais concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em recuperação judicial ou extrajudicial, em dissolução ou em liquidação;

5.4.5

Entidades empresariais cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão;

5.4.6

Entidades empresariais com constituição social e objeto idênticos ao de empresa que tenha
sido declarada inidônea ou que esteja com o direito de licitar e contratar com a
Administração Pública suspenso.

5.4.7

Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei nº
8.666, de 1993.

5.4.8

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si;

5.4.9

Sociedades Cooperativas nos termos do disposto no artigo 4º, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008.

5.8.

Como condição para participação neste Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.8.1.

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.8.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
5.8.2.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.8.3.

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
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de declarar ocorrências posteriores;
5.8.4.

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art.
7º, XXXIII, da Constituição Federal.
5.8.5.

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.9.

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a

licitante às sanções previstas neste Edital.
6.

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

6.1.

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@itamaraty.gov.br.
6.2.

O Pregoeiro, auxiliado pelo Departamento do Serviço Exterior, decidirá sobre a impugnação no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
6.3.

Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,

desde que o assunto tenha influência na formulação das propostas.
6.4.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao

Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente
para o endereço eletrônico cpl@itamaraty.gov.br.
6.5.

As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço

eletrônico www.comprasnet.gov.br, por meio do link Acesso Livre, Pregões, Agendados, para
conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do
certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas.
6.6.

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

7.

DA PROPOSTA

7.1.

A proposta de preços a ser apresentada pelas licitantes deverá ser formulada considerando que o

preço do bloco é obtido pela soma das parcelas de serviços de transporte de bagagens, de transporte de
automóveis e da parcela de seguro, conforme a fórmula abaixo:

PI = (Σ (PUTBx * CPx) * VE) + (PUTV * QE) + (VCE * S), onde:

PI = preço ofertado para o bloco
PUTB x = preço do m3 para o transporte de bagagens para o par de cidades “x”
CPx = coeficiente ponderado para cada par de cidades “x”
VE = volume estimado de m3 para o bloco
PUTV = preço unitário para o transporte de automóvel para o bloco
QE = quantitativo estimado de automóveis a serem transportados no bloco
VCE = valor de cobertura estimado do bloco
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S = alíquota do seguro proposta pelo licitante

7.2.

O preço cotado deverá incluir todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do

objeto do Pregão, tais como: tributos alfandegários, portuários e outros, armazenagem alfandegária,
transporte do contêiner entre terminais, capatazia, fretes rodoviários e marítimos, armazenagem e
manuseios, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, seguros, disponibilidade de equipamentos e tudo
mais que possa influir direta ou indiretamente no custo, tanto na origem como no destino.
7.3.

O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de

pleitear qualquer alteração deste, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.4.

A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução dos serviços será interpretada

como não existente ou já incluída nos preços.
7.5.

O critério adotado para fins de classificação e julgamento das propostas será o menor preço global.

7.6.

Para fins de formalização da Ata de Registro de Preço, será considerado o valor da proposta da

licitante vencedora.
7.8.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes

liberadas dos compromissos assumidos.
7.9.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante antes do término da sessão de lances importará

a desclassificação da proposta.
7.10.

Todos os custos decorrentes da elaboração e da apresentação de propostas e garantias são de

responsabilidade exclusiva das licitantes.
8.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

8.1.

A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data

e o horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
8.2.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos

seguintes campos:
8.2.1 valor global do item;
8.3.

A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
8.4.

Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente

encaminhada.
8.5.

Todas as referências de tempo previstas no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão

o horário de Brasília – DF.
8.6.

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.7.

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8.8.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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8.9.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços.
8.10.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar de sua

apresentação.
9.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1.

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
9.2.

A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
9.3.

Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
10.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
10.2.

A não desclassificação da proposta nesta fase, não impede que venha a ser desclassificada na fase

de aceitação.
10.3.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

11.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

11.1.

Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
11.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do respectivo bloco geográfico.
11.2.

As licitantes poderão oferecer lances sucessivos. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
11.3.

As licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por elas ofertados e

registrados pelo sistema.
11.3.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos.

11.5.

Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação da autora do lance.
11.6.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
11.7.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja

considerado inexequível.
11.8.

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
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encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
11.9.

Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará por

avisar as licitantes.
11.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ela ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.
11.11. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicação do disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de
2007.
11.12. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.13. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
11.14. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa,
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
11.15. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte
e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a
primeira que poderá apresentar melhor oferta.
11.16. Na hipótese de eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
a) prestados por empresas brasileiras;
b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
11.17. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual as
licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.
11.18. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada.
11.18.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação à licitante mais bem classificada.
12.

DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

12.1.
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Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão e o sistema

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
12.1.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
12.1.2. No caso de desconexão do Pregoeiro por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
13.

DA NEGOCIAÇÃO

13.1.

Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará contraproposta diretamente à licitante que

tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor de referência, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste
Edital.
13.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais

licitantes.
14.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

14.1.

Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a licitante autora da

proposta classificada em primeiro lugar deverá encaminhá-la, readequada ao último lance ofertado,
conforme modelo do Anexo VI, por meio de campo próprio do sistema do comprasnet, no prazo máximo
de 02 (duas) horas, contado da convocação do pregoeiro da etapa de lances.
14.2.

O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, para cada um dos itens licitados

(blocos geográficos), ao preço ofertado em relação ao valor estimado pela Administração para a execução
dos serviços, à sua exequibilidade e quanto ao cumprimento das especificações do objeto, considerando
cada um dos destinos, conforme tabela prevista no Anexo V.
14.3.

Serão desclassificadas as empresas que apresentarem propostas com valores irrisórios ou de valor

zero ou valores unitários ou globais superiores aos valores máximos definidos no Anexo V ao Edital. Não
será aceita a proposta ou lance vencedor com valor superior ao máximo fixado para qualquer das cidades
que compõe o bloco geográfico. Não será aceita a proposta ou lance vencedor com valor manifestamente
inexequível.
14.4.

Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, for

insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
14.5.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei
n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
14.6.

Quando a licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços ofertados para o

mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de
custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para
aferir a legalidade e a exequibilidade da proposta, nos termos do artigo 29, § 3º, da Instrução Normativa
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nº 02, de 30 de abril de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
14.7.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.,
14.8.

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade

disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 3 (três) horas, sob pena de não aceitação
da proposta.
14.8.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
14.8.2 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
14.9.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e

horário para a continuidade da mesma.
14.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
14.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
14.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
14.11. Caberá à licitante comprovar, dentre outras provas, a exequibilidade da proposta ofertada durante
a sessão do Pregão, por meio do envio de planilha de composição de custo, conforme modelo a seguir,
devidamente

fundamentada

por

documentos

comprobatórios,

pelo

endereço

eletrônico

cpl@itamaraty.gov.br, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro.

Modelo de Planilha de Custos
Item Descrição
Transporte de Bagagem
1.1 Serviços de Origem
1.2 Frete (Marítimo)
1.3 Serviços de Destino
2 Seguro
3 Transporte de Automóveis
TOTAL

%

R$ (total)

1

100%

R$

-

14.12. Serão considerados documentos comprobatórios: faturas, ordens de serviço, contratos ou
quaisquer documentos que permitam averiguar o preço por metro cúbico de serviços anteriormente
prestados para destinos do item (bloco geográfico) em questão.
14.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
14.12. O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico para orientar sua decisão.
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14.13. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro solicitará o
encaminhamento dos documentos de habilitação à respectiva licitante.
14.14. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou se a licitante não atender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
14.15. Ocorrendo a situação referida no item anterior, o pregoeiro poderá negociar com a licitante para
que seja obtido preço melhor.
14.15.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
14.6. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
14.17. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.
14.18. A proposta da licitante vencedora em cada bloco deverá ser entregue no prazo máximo de 2 (dois)
dias úteis, à Coordenação de Licitações - Ministério das Relações Exteriores – Anexo I – 8º andar - sala
806, em Brasília-DF, CEP 70.170-900, no horário de 10h às 13h e de 15h às 17h, em envelope fechado e
rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO DSE Nº 01/2016
RAZÃO SOCIAL E CNPJ
(Documentação de Habilitação e Proposta Comercial)

14.19. A proposta descrita no subitem anterior deverá atender ao disposto no item 5 e ser redigida em
língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
representante legal da licitante.
14.20. A proposta a ser encaminhada pela licitante classificada em primeiro lugar deverá também:
14.20.1.

conter a descrição do objeto e o valor global do item (bloco geográfico), conforme

as especificações previstas neste Edital e seus Anexos, principalmente o Termo de Referência
– Anexo I;
14.20.2.

ser apresentada em moeda corrente nacional (Real), expresso em algarismos e por

extenso;
14.20.3.

conter oferta clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
14.20.4.

conter declaração de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas

necessárias ao cumprimento integral do objeto do Pregão, tais como: tributos alfandegários,
portuários e outros, armazenagem alfandegária, transporte do contêiner entre terminais,
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capatazia, fretes rodoviários e marítimos, armazenagem e manuseios, mão de obra,
encargos sociais e trabalhistas, seguros, disponibilidade de equipamentos e tudo mais que
possa influir direta ou indiretamente no custo, tanto na origem como no destino.
14.20.5.

indicar a razão social, o CNPJ e o endereço completo da licitante, a referência ao

número do Edital do Pregão, dia e hora de abertura, os meios de comunicação disponíveis
para contato, como telefone, fac-símile ou e-mail, bem como, o nome do Banco, o número de
sua conta corrente e a respectiva agência na qual deseja receber seus créditos;
14.20.6.

estar acompanhada da planilha de custos, baseada no modelo apresentado no

Anexo V deste Edital, contendo a assinatura do representante legal, o nome e o CNPJ da
licitante. O preço constante da planilha deve corresponder ao valor do lance ofertado.
14.21. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico (www.comprasnet.gov.br), na
qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas ao certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação
pertinente.
15. DA HABILITAÇÃO
15.1.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
15.1.1 SICAF;
15.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

– CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
15.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
15.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
15.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
15.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
15.2

O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
15.1.7.1

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.
15.1.7.2

Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente

através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o
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licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido
que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da
LC nº 123, de 2006.
15.3
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010,
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e
trabalhista:
15.3.1. Habilitação Jurídica
a) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
b) em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
b.1)

os documentos de que trata a alínea anterior deverão estar acompanhados

de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
c) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
d)

inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de

sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e)

decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em

funcionamento no país.
f)

Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009,
cuja

aceitação

ficará

condicionada

à

verificação

da

autenticidade

no

sítio

www.portaldoempreendedor.gov.br;
g)

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
h)

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;
i)

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio – DNRC;

15.3.2. Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
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Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débitos (CND/INSS);
c) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
mediante apresentação do Certidão de Regularidade de FGTS (CRF/CEF);
d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.
f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual, de acordo com o disposto no inciso II, do artigo 29, da Lei
8.666/93, acompanhada de prova de regularidade com a Fazenda;
f.1) caso a licitante seja considerada isenta dos tributos municipais deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
g) caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.
g.1) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa;
g.2) a não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação.
h) a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição,
aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de
2015.
15.3.3. Relativa à Qualificação Técnica
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a)

atestado(s) de capacidade técnica (acompanhados dos respectivos documentos

comprobatórios), conforme modelo no Anexo XIII, expedido(s) por missões diplomáticas,
repartições consulares, organismos internacionais ou entidades de direito público ou
privado que comprove(m) a execução satisfatória de serviços de transporte internacional
de bagagem e de veículo, porta a porta, com as seguintes características: mudanças de
uma cidade no Brasil para uma no exterior ou vice-versa que envolveram manuseio e
transporte de objetos sensíveis e obras de arte.
a. 1) a licitante deverá comprovar, quando for convocada a apresentar os
documentos habilitatórios, que transportou mudanças internacionais, de
uma

cidade

no

Brasil

para

uma

no

exterior

ou

vice-versa,

correspondentes a pelo menos 30% (trinta por cento) do volume cúbico
estimado para o Bloco, ou, 1.100m3, em um período contínuo de 12
meses, sendo que ao menos 1 (uma) mudança deverá ter incluído
transporte de veículo.
a. 2) documentação comprobatória de cada mudança relacionada ao
atestado de capacidade técnica poderá ser solicitado em sede de
diligência. Poderão, portanto, ser solicitados os atestados com as
respectivas DSI ou DSE, conforme o caso, e com o BL/CTRC.
a. 3) a documentação comprobatória poderá ser exigida ainda que o atestado
tenha sido fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores ou suas repartições no
exterior.
a. 4) apenas serão admitidos atestados de capacidade técnica referentes a um
único período contínuo de 12 meses.
a. 5) o atestado de capacidade técnica deverá ser fornecido pelo mesmo órgão
que contratou os serviços. Todos os documentos comprobatórios da realização do
transporte devem referir-se, portanto, ao(s) atestado(s) de capacidade técnica
fornecido(s) pela licitante.

b)

declaração de que, no momento da contratação, a empresa possuirá representante

nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O endereço, telefone e nome do
responsável deverão ser informados no momento da assinatura da Ata. A licitante, ou seu
representante, deverá dispor de armazém próprio em Brasília, com área mínima de 100 m 2
exclusiva para armazenagem de bens de servidores do Itamaraty.
c)

comprovante de filiação a pelo menos 1 (uma) associação internacional de

empresas de transporte de mudança com abrangência na área geográfica do Bloco em que
for convocada. A comprovação dar-se-á por meio da apresentação do registro de inscrição
acompanhado do pagamento da taxa de anuidade, a fim de que a empresa demonstre
estar devidamente registrada e em dia com suas obrigações. Tal exigência deverá ser
comprovada pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame no momento da assinatura da
Ata.
d)

declaração de que possuirá, no momento da contratação, funcionários efetivos em

seu quadro permanente, a exemplo de gerente-responsável, motoristas e embaladores, em
número suficiente para atender a demanda do contrato conforme modelo do Anexo XIV,
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bem como apresentar o cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do
mês corrente.
d.1)

comprovação da vinculação dos profissionais ao quadro permanente

poderá dar-se por intermédio de apresentação de contrato de prestação de serviço
regido pela legislação civil comum.
e) Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional, em plena validade;
f)

declaração de que disponibilizará, no momento da contratação, de pelo menos 2

(dois) veículos, conforme modelo do Anexo XIV.
g)

declaração, conforme modelo do Anexo XIV, de que disporá, no momento da

contratação, de depósito para armazenagem de bagagem na cidade Brasília com as
seguintes características: área demarcada e exclusiva para a(s) mudança(s) do(s)
servidor(es) do Ministério das Relações Exteriores de pelo menos 100 m2.
h)

no momento da assinatura da Ata, apresentar laudo técnico pericial, com análise

de risco e de perigo de incêndio e com parecer conclusivo sobre a segurança do depósito e
do material estocado contra riscos de incêndio. Esse laudo deve considerar carga incêndio,
veículo e modo de propagação; tipo, característica e movimentação da fumaça; risco
tecnológico, elétrico, estocagem e edificação.
i)

declaração, conforme modelo do Anexo XIV, de que disporá, no momento da

contratação, de estoque de embalagens dos tipos descritos no item 8 do Termo de
Referência - Anexo I.
j)

no momento de assinatura da Ata, a beneficiária deverá apresentar relação de

parceiras no exterior (consignatárias), indicando 3 (três) consignatárias para cada par de
cidades (origem e destino) listadas no bloco, sendo que todas elas deverão ser filiadas a
associação internacional de empresas de transporte de mudança com abrangência na área
geográfica do Bloco.
15.3.4. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira
15.3.4.1

a)

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira,
conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar
a seguinte documentação:

certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
b)

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
c)

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;
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d)

comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável
LG =

a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo
Não Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo
Não Circulante

Ativo
LC =

Circulante
Passivo
Circulante

e)
As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação
econômico-financeira por meio de:
e.1) Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e
seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente,
tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício
social;
e.2) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação
da proposta.
e.3) Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de
que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração
Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura
deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser
atualizado na forma já disciplinada neste Edital;
e.3.1) a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar
acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao
último exercício social, quando houver divergência percentual superior a 10%
(dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e
a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas
justificativas.
15.3.5

Documentos complementares
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a)

declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes

impeditivos para a sua habilitação neste certame e de elaboração independente da
proposta, conforme Anexo II.
b)

declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
conforme o Anexo III.
c)

Caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresa de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá
apresentar a devida comprovação, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
d)

Declaração, eletrônica ou física, de que não emprega menores de 16 anos, salvo

na condição de aprendiz, conforme art. 7º, XXXIII da CF e Lei nº 9.784/1999;
e)

A empresa ou seu sócio majoritário, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992,

não poderá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
mantido pela Controladoria Geral da União, nem do Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça,
nem tampouco do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados (CADIN) ou do Cadastro
Integrado de Condenações por ilícitos Administrativos (CADICON). O resultado das
consultas será anexado ao processo.
16.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

16.1.

Os documentos a que se refere o subitem 15.3 poderão ser apresentados em via original, cópia

autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.
16.2.

As empresas cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

serão dispensadas de apresentar a documentação exigida nos subitens 15.3.1. 15.3.2 e 15.3.4, cujo teor
esteja disponível no referido Sistema.
16.3.

Será assegurado, à licitante cadastrada no SICAF, o direito de apresentar, caso esteja com algum

documento com prazo de validade vencido, a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.
16.4.

Todas as declarações e propostas formuladas em nome da licitante, no âmbito deste pregão,

devem ser assinadas por seu representante legal, o qual deverá comprovar ter poder de administração
para fazê-lo, mediante a apresentação de Contrato Social, no caso de sócio, ou Ata de Assembléia de
Acionistas, no caso de diretor de S/A, ou procuração concedendo poder de administração. A comprovação
será dispensável se o representante constar do rol do SICAF como sócio ou administrador da licitante.
16.5.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
16.6.

Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. Os

documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data de emissão não
anterior a 6 (seis) meses da data prevista para apresentação das propostas, excluído o documento do item
15.3.3., item “a”.
16.7.

Para o exercício do direito de preferência, as microempresas e empresas de pequeno porte

deverão comprovar sua condição quando da apresentação dos documentos relativos à habilitação,
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resguardada a faculdade de o Ministério das Relações Exteriores realizar as diligências que julgar
necessárias.
16.8.

O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os benefícios do

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
16.9.

Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento

solicitado ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.
16.10. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, será
convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos
habilitatórios e concluída a negociação, assinar a Ata, sem prejuízo das sanções previstas no item 26 e das
demais cominações legais.
16.11

As condições de habilitação relativas à qualificação técnica da licitante, bem como sua manutenção

durante o período de vigência das Atas e dos Contratos delas provenientes, poderão ser objeto de
verificação in loco, por meio de diligência.
16.11.1.

Antes da assinatura da Ata de Registro de Preços, será efetivada inspeção nas

instalações da licitante vencedora para fins de averiguação in loco dos requisitos estabelecidos quanto à
qualificação técnica.
16.12. Para fins de habilitação, a verificação em sítios na Internet oficiais de órgãos e entidades emissores
de certidões constitui meio legal de prova.
16.13. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de classificação.
16.14. o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções SICAF,
Lista de Inidôneos do TCU, CNJ e CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito
torne-a proibida de participar deste certame.
17.

DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

17.1.

Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no
prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

Somente mediante

autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação
por meio do fac-símile 2030-9400 ou do e-mail cpl@itamaraty.gov.br. Posteriormente, os documentos
serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de
notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) dias úteis após encerrado o prazo para o
encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail.
17.2.

Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da

tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
17.3.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome

da licitante e apresentar seu respectivo endereço e número de registro do CNPJ.
17.4.

Se a licitante for a matriz da empresa, não serão aceitos documentos emitidos a respeito da filial.
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Da mesma forma, se a licitante for a filial, esta deverá apresentar documentação relativa àquela própria
filial, a não ser para o caso de documento que, pela própria natureza, comprovadamente, seja emitido
somente em nome da matriz.
17.5

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada

como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
17.6.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

17.7.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
17.8.

A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
17.9.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
17.20

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos

documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
17.21. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
17.22. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
18. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
18.1.

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

18.2

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
18.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.
18.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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19.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
19.1

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
19.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
19.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao
lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
19.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
19.2

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
19.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada
20.

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

20.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa de
pequeno porte, nos termos do disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007, serão adotados os seguintes
procedimentos:
20.1.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate a situação em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
20.1.2 Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão;
II – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço menor do que o da proposta vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
III – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do subitem 17.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
IV – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 17.1.1, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
V – o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
20.1.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 20.1.1, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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20.1.4 As empresas que porventura não mais contemplem os requisitos da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, para opção do regime tributário simplificado (Simples Nacional)
deverá se desenquadrar imediatamente, sob pena da aplicação das sanções legais cabíveis.

21.

DO RECURSO

21.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de
no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.
21.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
21.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
21.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
21.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
21.3.

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

21.4
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação de
Licitações, localizada no 8o andar, sala no 806, Anexo I, do Ministério das Relações Exteriores, situado na
Esplanada dos Ministérios, Bloco “H”, em Brasília - DF.
21.5.

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer no prazo determinado pelo

Pregoeiro implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
21.6.

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
22.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

22.1.

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
22.2

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

homologará o procedimento licitatório.
23.
23.1

DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
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23.2.

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
23.3

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o
seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
23.3.1 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do item, as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
23.4

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens

ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
23.6.

É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços nos

prazos e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
23.7

A recusa injustificada de fornecedor em assinar a Ata dentro do prazo estabelecido ensejará a

aplicação das penalidades legais.
23.8.

Para cada item licitado (bloco geográfico) serão registrados os preços por metro cúbico de

transporte de bagagem de cada par de cidades (origem e destino), o preço unitário de transporte de
automóvel e a alíquota de seguro constantes da proposta apresentada pela licitante adjudicatária.
23.9. A Ata de Registro de Preços será formalizada e subscrita pela autoridade que assinou e rubricou o
Edital, ou por seu substituto legal.
23.10. A beneficiária da Ata deverá apresentar, no ato de sua assinatura, relação de parceiras no exterior
(consignatárias), indicando 3 (três) consignatárias para cada par de cidades (origem e destino) listadas no
bloco.
23.10.1. Caso alguma das consignatárias indicadas tenha histórico de prestação de serviços
insatisfatórios ao Itamaraty, é prerrogativa do Ministério das Relações Exteriores determinar sua
substituição, de maneira fundamentada, a qualquer momento, durante a vigência do contrato.
23.10.2. Na hipótese do subitem anterior, a beneficiária da Ata terá até 5 (cinco) dias úteis para
apresentar nova consignatária.
23.10.3. A licitante deverá ter presente, ao participar do Pregão, que o pagamento dos serviços
pelo Ministério das Relações Exteriores é sempre feito após a conclusão do processo de
transporte de bagagem, e conforme disponibilidade orçamentária do Executivo Federal. O
pagamento dos agentes e de taxas no exterior, bem como de quaisquer despesas no Brasil, não
poderão estar vinculadas à liquidação das faturas por parte do Itamaraty. A contratada não
poderá atrasar qualquer processo de transporte de bagagem de servidores do Itamaraty sob
alegação de que aguarda recebimento de recursos por parte do Ministério. Ao participar do
presente processo de licitação, a empresa atesta possuir capital circulante líquido
suficiente para gerir o contrato.
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23.11. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.
24.

DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO

24.1.

A Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão terá vigência de 12 meses, contados a partir da

data de sua publicação, na forma do Decreto n.º 7.892/2013, e será utilizada conforme disposto no Anexo
X deste Edital.
25.

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO SERVIÇO

EXTERIOR
25.1.

Caberá ao Pregoeiro as atribuições dispostas no artigo 11, do Decreto nº 5.450/2005.

25.2.

Ao Diretor do Departamento do Serviço Exterior caberá:
22.2.1 adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, se houver interposição de
recurso;
22.2.2 homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão;
22.2.3 anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado;
22.2.4 revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse
público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

25.3.

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover

diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de informação ou documento que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de
habilitação.
26.

DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

26.1.

Conforme Termo de Referência.

27.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

27.1.

Conforme Termo de Referência.

28.

DO PAGAMENTO

28.1.

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais
empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
28.2

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
28.3
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
28.4
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
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28.5
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
28.6
Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada
a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:
28.6.1 não produziu os resultados acordados;
28.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
28.6.3
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
28.7
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
28.8
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
28.9
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.
28.10
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
28.11
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
28.12
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
28.13
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante,
não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
28.14

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

28.15
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
28.16
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )

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

29.

DAS PENALIDADES

29.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00 e do

Decreto nº 5.450/05, a licitante/adjudicatária que, no decorrer da licitação:
a) deixar de enviar a proposta de preços quando convocado para tanto;
b) deixar de entregar os documentos de habilitação quando convocada para tanto;
c) quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços;
d) deixar de entregar documentação exigida no Edital;
e) apresentar documentação falsa ou adulterada;
f) não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) emitir declaração falsa ou cometer fraude fiscal;
i) ensejar o retardamento da execução do certame.
29.2.

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.
29.3.

A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela
conduta da licitante;
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Ministério
das Relações Exteriores pelo prazo de até 2 (dois) anos, a ser fixado pela autoridade competente;
d) impedimento do direito de participar de licitação, de contratar com a Administração e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa,
nos termos do artigo 7o da Lei 10.520/02 e do artigo 28 do Decreto nº 5.450/05.
29.4.

As sanções administrativas previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia
defesa.
29.5.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
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conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
29.6.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.
29.7.

Independente do tipo de sanção aplicada haverá registro no SICAF.

29.8.

As sanções por atos praticados pela beneficiária da Ata no decorrer da contratação estão previstas

no Termo de Referência.
29.9. Caso a contratada não cumpra o dever contratual de notificar o Itamaraty, por e-mail, da data de
abertura/fechamento do contêiner, a Contratante ficará impedida de auferir o volume da carga. Tal
comportamento será considerado como tentativa de fraude, podendo levar, portanto, à aplicação da pena
de suspensão do contrato e do direito de licitar com a Administração Pública.
30.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

30.1.

O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará

garantia no valor correspondente a 5% ( cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de
acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigações contratuais.
30.1.1
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 nº 8.666, de 1993;
30.2

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de

mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
30.3

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

30.3.1

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

30.3.2
prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
30.3.3

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

30.3.4
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber.
30.4

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no

item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege
a matéria.
30.5

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa

Econômica Federal, com correção monetária.
30.6

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
30.7

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados
da data em que for notificada.
30.8

A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
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30.9

Será considerada extinta a garantia:

30.9.1.
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 cláusulas do
contrato;
30.9.2
no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.
31.

DO TERMO DE CONTRATO

31.1

Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser

convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua
convocação, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante
até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
31.2

Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao

Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do
processo.
31.2.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
31.3

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
31.4

O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
32.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

32.1

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da

proposta do licitante mais bem classificado.
32.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.
32.2

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.
32.3

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
33.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

33.1.

Fica assegurado ao Ministério das Relações Exteriores o direito de revogar a licitação por razão de

interesse público derivada de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.
33.2. O Ministério das Relações Exteriores deverá anular a licitação quando verificada ilegalidade, de ofício
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
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33.3.

As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
33.4.

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
33.5

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
33.6.

As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.
33.7.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante,

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
33.8.

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

33.9.

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 em contrário do
Pregoeiro.
33.10. 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 no Ministério das
Relações Exteriores.
33.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da qualidade do serviço a ser prestado.
33.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
33.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
33.14. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente aceito pelo Pregoeiro.
33.15. Integram este Edital, independentemente de transcrição, para todos fins e efeitos legais, os
seguintes anexos:
I.
II.

Termo de Referência;
Modelo de declaração da licitante;

III.

Modelo de Declaração de regularidade quanto ao trabalho de menor;

IV.

Quantitativos estimados;

V.
VI.

Planilha de custos;
Modelo de proposta de preços;
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VII.

Modelo de Ordem de Serviço;

VIII.

Termo de Coleta de Mudança;

IX.
X.
XI.
XII.

Certificado de Recebimento da Mudança;
Minuta de Ata de Registro de Preços;
Minuta de Contrato;
Relatório Quinzenal de Monitoramento de Bagagens;

XIII.

Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;

XIV.

Modelo de Declaração referente à qualificação técnica;

XV.
XVI.
XVII.

Modelo de Recibo de Entrega de Documentação à Transportadora;
Avaliação do Serviço de Transporte de Bagagem.
Histórico de Mudanças

33.16. As condições da contratação são as constantes do Termo de Referência, da Ata de Registro de
Preços e da minuta de contrato – Anexos I, X e XI, respectivamente.
33.17

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico

www.comprasnet.gov.br., e

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo I, sala 806,
nos dias úteis, no horário das 10:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
34 - DO FORO
34.1.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de Brasília/DF,
Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo
nos casos previstos no artigo 102, inciso I, alínea “e” da Constituição Federal.

Brasília - DF, 17 de abril de 2017.

(JOÃO PEDRO CÔRREA COSTA)
Diretor do Departamento do Serviço Exterior
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO EXTERIOR
DIVISÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

1.1.

O presente Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global por item, tem por objeto o Registro de

Preços de empresas especializadas para a prestação do serviço de transporte internacional de bagagem e
de automóvel, sempre com seguro específico, porta a porta, de Brasília para as regiões da África Ocidental
e Mediterrânea, e das regiões da África Ocidental e Mediterrânea para Brasília.
1.2.

O serviço deverá ser realizado utilizando as modalidades de transporte rodoviário e marítimo,

combinadas ou não, porta a porta, do Brasil para sete regiões do exterior, e de sete regiões do exterior
para o Brasil.
1.3

O serviço a ser contratado deverá incluir:
a) a desmontagem e a embalagem dos bens do servidor;
b) o carregamento da bagagem do local indicado pelo servidor, em endereço de coleta único, até o
interior do equipamento de transporte ou depósito;
c) o acondicionamento da mudança em contêiner, caminhão baú ou air van exclusivo para cada
servidor removido;
d) a armazenagem, pelo período máximo de trinta dias, no Brasil;
e) o manuseio na cidade de origem;
f) o transporte e as taxas de terminais de desembaraço, desde a origem até o destino final;
g) o descarregamento e manuseio na cidade de destino;
h) a retirada da bagagem do equipamento de transporte ou depósito e sua colocação dentro do
cômodo indicado na residência do servidor ou em local por ele indicado, em endereço de entrega
único;
i) a desembalagem e montagem dos móveis;
j) o fornecimento do material necessário à embalagem e ao acondicionamento dos bens do servidor;
k) a retirada do material utilizado da residência do servidor e sua eliminação de acordo com a
legislação e as práticas locais;
l) a entrega do automóvel dentro de garagem ou onde o servidor indicar;
m) a obtenção de todo e qualquer tipo de licença ou autorização junto aos órgãos públicos e
fiscalizadores, incluindo fechamento de rua quando necessária a utilização de elevador externo, ou
qualquer outra medida necessária, onerosa ou não, para a perfeita execução do transporte (tais
como “long-carry”, “shuttle”, içamento, “air-lift”, etc);
n) A conferência /ou elaboração dos documentos necessários ao desembaraço alfandegário, incluindo
a elaboração da documentação necessária para liberação de obras de artes, junto ao IPHAN.
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1.4

Não é de responsabilidade da Contratada acomodar itens em armários, retirar/colocar lustres e

quadros, instalar eletrodomésticos ou realizar qualquer serviço congênere. A equipe encarregada da
entrega montará todos os móveis que tiverem sido desmontados na origem pela empresa e retirará os
itens das caixas no cômodo indicado pelo servidor, mas a organização destes no local caberá ao servidor
ou a seu preposto. A montagem de itens novos, comprados na origem ou no destino, não está coberta
pelo contrato.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1.

A abertura de novo processo licitatório destinado à contratação do serviço de transporte de

bagagem e automóvel para os servidores deste Ministério e chefes de missões diplomáticas do Brasil faz-se
necessária em decorrência das razões a seguir expostas.
2.2.

De início, ressalto que a vigência do instrumento que prestam respaldo jurídico à contratação do

serviço mencionado no Bloco geográficos A, qual seja, a Ata de Registro de Preços resultantes do Pregão
DSE nº 01/2014, expirou em 2015. Em 12 de fevereiro de 2017, findará o contrato DSE 02/2015, cuja a
finalidade é o transporte de bagagem dos servidores do MRE para os países da região Mediterrânea e para
a África Ocidental.
2.3.

Além disso, saliento que as funções desempenhadas por este Ministério dão causa a constante

movimentação de pessoal do Brasil para os postos situados no exterior e vice-versa, o que demanda a
prestação do serviço de transporte de bagagem, nos termos do artigo 32, do Decreto nº 71.733/73,
segundo o qual:
“Ao servidor será assegurado a translação, terrestre ou marítimo da
respectiva bagagem, de porta a porta, incluído embalagem, desembalagem
e seguro, cabendo ao Ministério ou órgão a que estiver vinculado para fins
da missão que irá exercer, ou exerce, efetuar o pagamento dessas despesas
diretamente à empresa responsável.”
2.4.

Quanto à qualificação técnica, o edital de licitação contém exigência quanto à comprovação da

capacidade operacional para a execução do objeto. Tal requisito faz-se necessário, pois a demanda pelo
serviço de transporte de mudanças é de caráter sazonal, isto é, varia em função da necessidade de
movimentação de pessoal, que é acentuada por ocasião dos planos semestrais de remoção.

Os

transportes efetuados em decorrência desses planos respondem por cerca de 70% das mudanças
estimadas para o semestre.
2.5.

Dessa forma, a empresa a ser contratada deve possuir condições técnicas e operacionais de

executar as atividades que perfazem o transporte de bagagem, quais sejam, vistoria, embalagem,
acondicionamento, armazenagem e embarque/deslocamento, simultaneamente nesse período.

Será

requerido, portanto, que a licitante comprove, para cada bloco em que for convocada, ter realizado
mudanças internacionais que somem pelo menos 30% (trinta por cento) do volume médio de cubagem
transportado para o Bloco, constante de histórico levantado pela Divisão de Pagamentos (Anexo XVII do
Edital), em um período de 12 (doze) meses.
2.6.

A Súmula 24, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, trata da viabilidade de, em licitações,

ser exigida a comprovação de qualificação operacional da licitante, sendo possível a imposição de
quantitativo mínimo de prova de execução de serviços similares, conforme texto transcrito abaixo:
“Súmula Nº 24 – Em procedimento licitatório, é possível a exigência de
comprovação de qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30
da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados
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fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição
de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que
em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução
pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.”
2.7.

Ainda que fosse possível, nos termos da Súmula citada, exigir a comprovação de execução de

serviços similares equivalente ao limite de 60% (sessenta por cento) do quantitativo estimado, considerouse que a comprovação de 30% (trinta por cento) do volume, em um período contínuo de 12 (doze) meses,
é suficiente para garantir que a licitante possua os requisitos operacionais mínimos para realizar o
transporte do volume estimado para um plano de remoção. Esclareço que a Administração não impôs um
período determinado de 12 (doze) meses, com vistas a evitar restrição desnecessária à competição. A
exigência, porém, de comprovação em um período determinado é imprescindível para comprovar a
capacidade operacional da licitante.
2.8.

Além disso, será exigida a comprovação da realização de pelo menos 1 (uma) mudança

internacional que envolva transporte de veículo, pois o contrato abrange o transporte de automóveis dos
servidores. Exige-se, também, representação nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo em
função de essas cidades estarem localizadas próximas às mudanças (origem/destino) e aos terminais
portuários a serem utilizados no embarque e desembarque das bagagens.
2.9.

É necessário que a empresa seja efetivamente do ramo de transportes internacionais, com

cadastro atualizado junto a pelo menos 1 (uma) associação internacional de empresas de transporte de
mudança na área geográfica do bloco em que for convocada. Esta imposição visa garantir a qualidade da
prestação dos serviços, pois essas associações exigem requisitos mínimos das empresas, em termos
financeiros e operacionais, para que se mantenham filiadas. Exige-se, também, que as consignatárias
indicadas para cada par de cidades sejam filiadas a associações internacionais com abrangência na área
geográfica em que atuarão para que o serviço por elas prestado mantenha o mesmo padrão do serviço
disponibilizado diretamente pela Contratada.
2.11.

As exigências do Edital quanto à qualificação financeira encontram respaldo no § 2º, do artigo 31

da Lei de Licitações e Contratos e nos artigos 43 e 44 da Instrução Normativa SICAF nº 2/2010. Tendo em
vista o valor do item, considera-se prudente que as empresas a serem contratadas tenham solidez
financeira condizente à expectativa contratual e que estejam aptas a enfrentar meses de picos de ordens
de serviços. Trata-se de medida mitigadora do risco de eventuais inadimplementos de execução do objeto
contratual, cuja entrega será feita em data futura.
2.13.

Com relação à natureza do serviço, esclareço que o serviço de transporte enquadra-se na

classificação de bens e serviços comuns, nos termos do parágrafo 2º, do art. 3º, do Decreto 3.555/2000,
estando seu padrão de desempenho e qualidade objetivamente definido neste Termo de Referência, por
meio de especificações usuais de mercado.
2.14.

A utilização do Sistema de Registro de Preço para a contratação em tela justifica-se, outrossim, por

enquadrar-se nas hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços, previsto no artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
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IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

2.15. A presente contratação enquadra-se tanto na previsão do inciso I como na do inciso IV, uma vez
que a natureza do plano de movimentação do Ministério das Relações Exteriores não permite que se possa
antecipar com precisão os quantitativos para cada destino.
2.16. Finalmente, os serviços objeto deste Pregão são considerados como continuados, por se
enquadrarem na definição constante no Anexo I da Instrução Normativa MP nº 2/2008, visto que sua
interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração e sua necessidade de
estende continuamente.
2.17
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de
competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo
plano de cargos.
2.18
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.
3.

DOS QUANTITATIVOS

3.1.

Os quantitativos estimados de transporte de bagagem, seu respectivo valor de cobertura estimado

e os quantitativos de transporte de automóvel de Brasília para o Exterior e do Exterior para Brasília de
cada bloco são os constantes do Anexo IV ao Edital, e a estimativa de custo máximo é a constante da
Tabela abaixo.
Bloco
A
3.2.

Custos máximos da ata estimados por bloco (R$)
Transporte de bagagem Prêmio Seguro Transporte de Automóvel

33.159.912,75

112.846,98

300.800,00

Custo Total Bloco

33.573.559,73

O valor estimado da ata de registro de preço tem como base previsões preliminares de remoções

de Brasília para o Exterior e do Exterior para Brasília durante o período de vigência da Ata de Registro de
Preços e não significa que os quantitativos serão contratados integralmente, haja vista a empreitada
contratual ser por preço unitário. Para constituição da ata foi considerada a metragem cúbica histórica para
postos com grande movimentação. Já, para postos com baixa ou movimentação nula, foram considerados
valores médios de cubagem no transporte de um Embaixador e um oficial de chancelaria, para fim de
precificação da proposta, ainda que seja irreal considerar que haverá mudança em todos os postos.

Bloco A
Valor utilizado
(1º Temo Aditivo)

R$5.994.323,97

3.3.

Estimativa
Pregão 01/2017

R$ 6.285.648,11

Para o valor da avença contatual, foi levado em conta o valor despendido no último ano de
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contrato e a considerar que não haverá aumento significativo, no próximo período contratual, no número
de movimentação de pessoal entre o Brasil e a região da África Ocidental e Mediterrânea, é de supor-se
que a atualização pelo IGPM dos últimos 12 meses seria suficiente para cobrir variações de custo.
3.4.

Ademais, conforme o Estatuto Licitatório, a supressão e o acréscimo de 25% no caso em tela

somariam, respectivamente, os montantes de R$ 3.801.468,41 e R$ 6.335.780,68. Os valores estimados
estariam condizentes com os gastos efetivamente observados e dariam margem para ajustes, dentro dos
parâmetros definidos em Lei.

4.

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BAGAGEM

4.1.
O serviço de transporte internacional de bagagem e automóvel dos servidores do Ministério das
Relações Exteriores, a ser contratado por este Ministério, deverá ser prestado conforme as condições
descritas neste Termo de Referência.
4.2.
O valor apresentado pela licitante deverá incluir todos os custos e despesas necessárias ao
cumprimento integral do objeto do Pregão, tais como: tributos alfandegários, portuários e outros,
armazenagem alfandegária, transporte do contêiner entre terminais, capatazia, fretes rodoviários e
marítimos, armazenagem e manuseios, entrega e montagem dos bens na residência do servidor (incluindo,
quando necessário, a contratação de profissionais para a montagem, bem como o aluguel de
equipamentos para deslocamento dos bens até a residência), mão de obra, encargos sociais e trabalhistas,
seguros, disponibilidade de equipamentos, obtenção de licenças municipais para circulação e
estacionamento de caminhões em perímetros urbanos, custos de elaboração e tramitação de
documentação para liberação alfandegária e de obras de arte, e tudo mais que possa influir direta ou
indiretamente no custo, tanto na origem como no destino.
4.3.
Ao verificar a necessidade de contratação do serviço, a Divisão de Pagamentos - DPAG do
Ministério das Relações Exteriores emitirá Ordem de Serviço à empresa contratada, que deverá retirá-la
pessoalmente, por meio de preposto, na DPAG.
4.4.
A partir do recebimento da Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá contatar
imediatamente o servidor, por meio de mensagem de correio eletrônico, e terá o prazo de 5 (cinco) dias
para enviar funcionário ao domicílio do servidor, em horário combinado, para realizar vistoria com o fim de
estimar previamente o volume e verificar o tipo da bagagem a ser transportada.
4.4.1. A empresa utilizará essa vistoria para estimar e providenciar o material de embalagem e a
equipe de embaladores/carregadores em quantidade suficiente para a realização dos serviços, informando
o volume estimado ao servidor, a fim de que este possa decidir sobre quais itens incluirá na mudança,
caso sua bagagem ultrapasse os limites de cubagem estabelecidos, e entregando a lista de documentos
que deverá ser providenciada pelo servidor para a realização do desembaraço aduaneiro.
4.4.2. A estimativa será utilizada apenas para esses fins, não tendo efeito para o cálculo da
cubagem efetivamente transportada. Do mesmo modo, ainda que a estimativa indique que o servidor
tenha ultrapassado seu limite legal de volume expresso na Ordem de Serviço, a aferição de cubagem
realizada por fiscal da DPAG será o critério determinante para eventual cobrança de excedente ao
proprietário da mudança.
4.4.3. O limite legal de peso expresso na Ordem de Serviço será confrontado unicamente com o
peso líquido (excluído a tara do contêiner ou baú) da mudança, conforme expresso no conhecimento de
embarque rodoviário, marítimo ou aéreo.
4.5.
Após a realização da vistoria, a empresa agendará com o servidor a data para os procedimentos de
embalagem dos bens e carregamento do contêiner. A empresa deverá agendar a data de modo que o
procedimento de embalagem/desembalagem e carregamento/descarregamento do contêiner seja realizado
no prazo de 3 (três) dias úteis e esteja finalizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do
recebimento da Ordem de Serviço. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do servidor, com a prévia
autorização da DPAG.
4.6.
A Contratada deverá providenciar apólice referente ao seguro dos bens do servidor e/ou ao
transporte do automóvel. A apólice de seguro, devidamente averbada, deverá ser entregue ao servidor
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com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis do início dos serviços de embalagem dos seus
pertences. É vedado à empresa iniciar os procedimentos de embalagem sem que tenha sido devidamente
emitida e entregue a apólice de seguro dos bens.
4.6.1. Cabe à Contratada prestar o auxílio necessário no preenchimento dos formulários e notificar
o servidor por escrito a respeito do prazo para acionamento do seguro estabelecido pela seguradora. O
efetivo acionamento será de responsabilidade do servidor e deverá ser feito dentro do prazo, expirado o
qual não será facultado àquele solicitar ressarcimento por eventuais avarias e extravios ocorridos durante o
processo.
4.7.
A Contratada não estará autorizada a embalar obras de arte que não estejam incluídas em
autorização emitida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, caso necessária. O
Ministério das Relações Exteriores não se responsabilizará por eventuais problemas alfandegários e
prejuízos financeiros decorrentes de embarque de obra de arte sem a devida autorização do IPHAN.
4.7.1. Cabe à Contratada preencher os formulários e declarações pertinentes ao IPHAN. Nesse
sentido, é crucial estar alerta a respeito dos itens que as autoridades competentes costumam considerar
como bens culturais, para os fins de restrição à exportação do patrimônio histórico e artístico nacional,
conforme orientações do despachante aduaneiro subcontratado pela empresa.
4.8.
A Contratada deverá informar à DPAG, por e-mail, com antecedência mínima de cinco dias úteis
úteis, a data e horário de início e término da embalagem/desembalagem e do fechamento e selagem
(“lacre”) ou abertura do contêiner com a bagagem do servidor, para que tanto a verificação da qualidade
da embalagem quanto a medição da cubagem sejam efetuadas por fiscal designado pela DPAG.
4.8.1.

O

e-mail

deve

dpag.bagagem@itamaraty.gov.br.

ser

enviado

ao

setor

de

transportes

da

DPAG,

4.8.2. Caso a DPAG não acuse o recebimento do e-mail no prazo de até 24hs (vinte e quatro
horas) úteis após o envio, a empresa transportadora deverá telefonar à DPAG, para confirmar a
fiscalização.
4.8.3. Agendamentos com prazo inferior a cinco dias úteis, ou em fins de semana, apenas
ocorrerão em casos comprovadamente excepcionais, e mediante autorização prévia da chefia da DPAG.
4.8.4. Quaisquer alterações deverão ser informadas por e-mail e confirmadas por telefone, com
antecedência mínima de 24hs (vinte e quatro horas) úteis.
4.8.5. Após o término da medição, o representante da transportadora, ao assinar a via de
Declaração de Fiscalização da DPAG, está atestando formalmente que recebeu a via da transportadora e
que concorda com o volume auferido pelo fiscal. Quaisquer perdas ou extravios deste documento são de
inteira responsabilidade da empresa. A assinatura do representante da transportadora na Declaração de
Fiscalização expressará anuência da empresa com a aferição de volume e demais observações apostas
pelo fiscal da DPAG; eventual discordância dos valores deverá ser formalizada no ato da vistoria, de modo
que a medição possa ser refeita imediatamente.
4.8.6. É vedado à empresa abrir ou lacrar o contêiner na ausência do fiscal do MRE, exceto nos
casos em que houver autorização expressa e por escrito da DPAG. Em nenhuma hipótese caberá ao
servidor autorizar a abertura ou fechamento do contêiner.
4.9.
A medição de cubagem servirá como base para o cálculo do valor final do serviço executado. O
Ministério das Relações Exteriores pagará à Contratada até o limite de cubagem ou de peso, por servidor,
mencionados na Ordem de Serviço.
4.10. Não poderão ser excedidos os limites de peso ou cubagem estabelecidos para o servidor, conforme
constante das Ordens de Serviço.
4.11. O embarque e o transporte de bagagem e/ou automóvel serão realizados em contêiner ou lift van
fechado ou, em caso de transporte unicamente rodoviário, em caminhão tipo baú, ambos exclusivos para a
bagagem do servidor. O equipamento de transporte deverá ser posicionado, no dia do carregamento e da
entrega, junto ao domicílio do servidor.
4.11.1. Excepcionalmente, poderá ser autorizado o compartilhamento físico das bagagens de dois
servidores do Itamaraty em um mesmo contêiner, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
i) trate-se da mesma origem e o mesmo destino;
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ii) as Ordens de Serviço emitidas sejam relativas à mesma Ata de Registro de Preço;
iii) não acarrete atraso na entrega das mudanças;
iv) haja autorização prévia e por escrito da Chefia da DPAG e dos servidores envolvidos;
v) toda a documentação relativa à importação/exportação dos bens, seja individualizada,
ocorrendo somente a junção física dos bens em um mesmo contêiner/caminhão-baú; e
vi) a apólice de seguro seja emitida individualmente, para cada um dos servidores.
4.11.2. O descumprimento de qualquer dos subitens relacionados acima será considerado falta de
natureza grave e estará sujeito às penalidades administrativas cabíveis, nos termos do item 12.2.5.
4.12. Uma vez acomodada a carga no contêiner ou baú, esta não poderá sofrer manuseio até que
chegue ao destino indicado pelo servidor, a não ser nos seguintes casos:
4.12.1. fiscalização aduaneira devidamente documentada;
4.12.2. acomodação em depósito, quando solicitada, por escrito, pelo servidor;
4.12.3. necessidade imperativa de acomodação da bagagem em caminhões menores em razão de
normas que restrinjam a circulação de caminhões de maior porte, desde que não tenha sido possível obter,
junto às autoridades locais, autorização para a circulação.
4.12.4. situação de força maior, com vistas a preservar a integridade da carga, desde que
previamente autorizado pela DPAG.
4.13. Alternativamente, caso seja de interesse da Contratada, o transporte de bagagem poderá ser
realizado por modo rodoaéreo, sendo que, neste caso, a bagagem poderá ser retirada da casa do servidor,
em caixas, por caminhão baú, utilitário ou van e colocada em recipiente especial tipo airvan, no depósito
da Contratada.
4.13.1. Caso a Contratada opte pelo modo rodoaéreo, não terá direito a pleitear nenhum
valor adicional, a nenhum título, do Ministério das Relações Exteriores.
4.14. No ato de carregamento e fechamento do contêiner e de sua selagem (“lacre”), o que deverá ser
feito na presença do servidor ou de um representante designado por ele, a Contratada deverá emitir um
Termo de Coleta de Mudança (Anexo VIII) e um recibo dos documentos entregues pelo servidor para o
desembaraço aduaneiro “Recibo de Entrega de Documentação à Transportadora” (Anexo XV), que serão
assinados pelo servidor e pelo representante da Contratada, sendo uma via de cada enviada à Divisão de
Pagamentos.
4.14.1. Caso a Contratada detecte danos pré-existentes nos pertences do servidor deverá
comunicar o fato a ele e fazer constar, do Termo de Coleta da Mudança, indicação de
todos os danos pré-existentes.
4.15. Após o desembarque e a desembalagem da bagagem e/ou automóvel no domicílio de destino
indicado pelo servidor, após verificação do estado da bagagem, a Contratada deverá emitir recibo a ser
assinado pelo servidor, com o “CERTIFICADO” da realização do serviço, conforme modelo do Anexo IX.
Eventuais avarias ou extravio devem estar expressamente indicados no Certificado. Uma cópia desse
recibo deve ser imediatamente enviada à Divisão de Pagamentos.
4.15.1. No caso de avarias ou extravio, total ou parcial, de bagagem ou de automóvel, o
“CERTIFICADO” deverá ser dado, acrescido do termo “EXISTÊNCIA DE AVARIA OU
EXTRAVIO”.
4.15.2. O servidor terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para assinar o “CERTIFICADO”. Nos
casos justificados, em que o servidor não possa desembalar os bens ou os venha a manter
em depósito da Contratada, a DPAG deverá ser informada para que possa liberar o
pagamento ainda que sem este documento, restando resguardado, porém, o direito de o
servidor ter reparado eventuais prejuízos ou danos aos bens ocasionados por falhas no
serviço realizado e detectados quando da desembalagem.
4.16. Será facultado ao servidor solicitar a utilização de depósito da Contratada (guarda-móveis), em
território nacional, por um período máximo de 30 (trinta) dias. Na ausência de solicitação por escrito, o
referido período será computado como atraso na entrega da bagagem.

37
4.16.1. A armazenagem por período superior a 30 (trinta) dias poderá ser objeto de
contrato de direito privado a ser firmado entre a Contratada e o servidor beneficiário do
serviço de transporte internacional de bagagem, cabendo exclusivamente ao último as
despesas dele decorrentes. A celebração do referido contrato implica a desoneração do
Ministério das Relações Exteriores.
4.16.2. Na hipótese prevista no subitem 4.16.1., a Contratada deverá informar ao
servidor, por escrito, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes do término do
período de armazenagem, sobre todos os custos que incidirão na hipótese de o servidor
optar por manter seus bens no depósito após o prazo de 30 (trinta) dias.
4.17.
Caso a mudança venha a permanecer armazenada em depósito, conforme estabelecido no item
4.16. poderá ser retirada da residência do servidor em caminhão tipo baú, utilitário ou van para
encaminhamento até o depósito da transportadora sem a cobrança de taxas extras de manuseio ou
similares. Não será devida ao transportador qualquer taxa adicional relativa ao manuseio e ao transporte
entre o depósito da Contratada e a residência do servidor em armazenagens de até 30 (trinta) dias, tanto
nas mudanças com origem no Brasil quanto no exterior.
4.18. Toda a bagagem a ser transportada deverá ser embalada, montada e desmontada por funcionários
da Contratada ou da empresa consignatária da carga no exterior, devidamente habilitados. Deve ser
apresentado número de funcionários que permita a realização do serviço nos prazos estipulados nos itens
4.4 e 4.5 deste Termo de Referência. Os funcionários apresentados devem estar uniformizados e munidos
de ferramentas, material e acessórios necessários à desmontagem/montagem, embalagem/desembalagem
e carregamento/ descarregamento.
4.18.1. A Contratada deverá assegurar que os serviços prestados por suas consignatárias no
exterior tenham o mesmo padrão de qualidade dos realizados diretamente por ela, sendo responsável por
quaisquer danos que suas consignatárias venham a causar ao servidor ou ao Ministério das Relações
Exteriores.
4.18.2. Caso, ao longo do período de contratação, alguma consignatária apresente histórico de
prestação de serviços insatisfatórios, o Ministério das Relações Exteriores poderá exigir sua substituição.
4.18.3. Na hipótese prevista no subitem anterior, o fiscal do contrato promoverá a abertura de
processo administrativo no qual será fundamentada a necessidade de substituição da consignatária, com a
juntada da respectiva documentação comprobatória. A Contratada será notificada por escrito da decisão,
sendo-lhe concedido prazo de até 5 (cinco) dias para se manifestar. Se, ao fim do processo, a
Administração mantiver a decisão pela exclusão da consignatária, a Contratada terá 5 (cinco) dias para
indicar nova empresa.
4.19. As embalagens a serem utilizadas deverão ser novas, nunca previamente utilizadas e deverão
respeitar as especificações apropriadas a cada tipo de material, conforme apresentado no item 8.
4.20. A Contratada estará autorizada a fazer a coleta dos bens apenas após a entrega de todos os
documentos por parte do servidor. A liberação junto ao IPHAN é de responsabilidade da Contratada e
qualquer obra de arte que não estiver listada na autorização do IPHAN não poderá ser embalada. Caberá à
Contratada proceder à conferência das dos bens de valor cultural no momento da embalagem. A empresa
que coletar os bens antes do cumprimento do disposto nos itens 4.20, arcará com eventuais custos de
demurrage/armazenagem causados pelo atraso na entrega da documentação ou liberação alfandegária dos
bens.
4.21.

As Condições Específicas do Transporte Brasília – Exterior são as seguintes:
4.21.1. Nos transportes de Brasília para o exterior, a Contratada deverá informar à DPAG, com
pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, a data e horário de início e término da
embalagem e do fechamento e selagem (“lacre”) do baú, furgão ou contêiner com a bagagem do
servidor, para que tanto a qualidade da embalagem, quanto a medição da cubagem sejam
verificadas por fiscal designado pela DPAG.
4.21.2. A fiscalização da qualidade dos serviços de embalagem será efetuada durante o processo
de embalagem dos pertences do servidor, e a verificação da cubagem do volume a ser despachado
poderá ser efetuada durante e/ou após o término da embalagem, ocorrendo a vistoria do
acondicionamento da bagagem depois do seu carregamento no baú ou contêiner, na porta da casa
do servidor ou, em condições especiais, em locais definidos pelo Ministério das Relações Exteriores,
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mediante sua autorização expressa.
4.21.3. O carregamento da mudança para dentro do baú ou contêiner só terá início depois de
concluída a embalagem de todos os itens e fechado o inventário dos bens a serem transportados.
A empresa apenas está autorizada a iniciar o carregamento após o servidor entregar toda a
documentação para liberação alfandegária da mudança.
4.21.4. Quando da coleta, a Contratada deverá informar o servidor, por escrito, a data provável de
embarque da mudança e de chegada no destino, o nome e número do navio e a rota que será
utilizada e os dados de contato da empresa consignatária no exterior. Tal informação deverá ser,
também, encaminhada ao e-mail institucional do servidor, com cópia para a DPAG. Caso essas
informações não estejam ainda disponíveis, deverão ser comunicadas assim que possível,
necessariamente antes do embarque do contêiner.
4.21.5. Caso a mudança chegue antes da data prevista, e o servidor ainda não tenha fixado sua
residência, a empresa arcará com a armazenagem dos bens e demais serviços correlatos, como
“handling” e “demurrage”, até a data de entrega originalmente acordada. A armazenagem dos
bens após esta data poderá ser objeto de contrato de direito privado a ser firmado entre a
Contratada e o servidor beneficiário do serviço de transporte internacional de bagagem, cabendo
exclusivamente ao último as despesas dele decorrentes, inclusive manuseio e frete. A celebração
do referido contrato implica a desoneração do Ministério das Relações Exteriores.
4.22.

As Condições Específicas do Transporte Exterior – Brasília são as seguintes:
4.22.1. Após receber a Ordem de Serviço, a Contratada informará o servidor, por escrito, o nome
das empresas que agendarão a vistoria dos bens, bem como o contato do responsável de cada
empresa.
4.22.2. Escolhida a consignatária, a Contratada obriga-se a informar o servidor, por escrito, o
nome da empresa que fará a embalagem e coleta dos bens, a estimativa de volume a ser
transportado e outras informações específicas ou normas especiais aplicáveis, tais como
necessidade de fechamento de rua, restrições à circulação do equipamento de transporte, entre
outras.
4.22.3. Quando da coleta, a Contratada deverá informar o servidor, por escrito, a data provável de
embarque da mudança e de chegada no destino, o navio e a rota que será utilizada. Tal
informação deverá ser, também, encaminhada ao e-mail institucional do servidor, com cópia para a
DPAG. Caso essas informações não estejam ainda disponíveis, deverão ser comunicadas, assim
que possível, e necessariamente antes do embarque do contêiner.
4.22.4. A Contratada deverá informar à DPAG do Ministério das Relações Exteriores, com pelo
menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência a data, o horário e o local de abertura do contêiner
com a bagagem do servidor, para que a medição da cubagem seja efetuada por fiscal designado
pela Contratante.
4.22.5. A fiscalização da qualidade dos serviços de embalagem será efetuada durante o processo
de desembalagem dos pertences, e a verificação da cubagem do volume transportado e do
acondicionamento da bagagem, logo antes do descarregamento destes do baú ou contêiner na
porta da casa do servidor (ou, em condições especiais, em locais definidos pelo Ministério das
Relações Exteriores) e/ou após o término da descarga, a critério do Ministério das Relações
Exteriores ou de seu fiscal.
4.22.6. Caso haja necessidade de liberação do contêiner ou baú, a fim de que seja feita a
fiscalização da cubagem para apuração de volume transportado e de qualidade de embalagem e
acondicionamento, a carga poderá ser descarregada no depósito da Contratada e empilhada em
baias de forma que o número de itens transportados possa ser conferido e que seu efetivo volume
possa ser corretamente apurado. Para tanto, é necessário comunicação prévia e expressa
autorização da DPAG.

4.23. Para o transporte internacional, os prazos para entrega da bagagem e/ou do automóvel, a partir
da data de “coleta da mudança” são de 85 dias.
4.24.

A Contratada deverá fornecer relatórios quinzenais à DPAG, contendo as informações da situação
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de todas as mudanças em execução, conforme Anexo XII. Os relatórios deverão ser enviados nos dias
01 e 15 de cada mês, por meio de correio eletrônico, ao endereço dpag.bagagem@itamaraty.gov.br.
4.25. Ao longo da prestação dos serviços, a Contratada deverá adotar preferencialmente práticas
sustentáveis, tais como utilizar material de embalagem reciclável, recolher todo o material após a
desembalagem e encaminhá-lo para usinas de reciclagem, transportar a carga em caminhões/carretas que
adotem tecnologias de redução da emissão de poluentes, utilizar aparelhos elétricos com baixo consumo
de energia, etc.
4.26. Quaisquer ocorrências que possam atrasar a entrega da bagagem e/ou automóvel do servidor
deverão ser comunicadas, por escrito, à DPAG, no prazo de 1 (um) dia útil e também ao servidor, por meio
do endereço de e-mail institucional.
4.27. A fim de garantir a qualidade e o cumprimento dos termos do Edital e seus Anexos, da Ata de
Registro de Preços e do eventual Contrato que se venha a celebrar entre as partes, o Ministério das
Relações Exteriores poderá, além das fiscalizações específicas de qualidade dos serviços e cubagem,
efetuar vistorias e fiscalizações adicionais, a qualquer tempo, sempre que julgar necessário, no sentido de
obter maiores informações e esclarecimentos.
4.28. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, no caso de importações, e pelo servidor no caso de
exportações, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.
4.29. 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.
4.30
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.
4.30.1 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.
4.31
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.

DOS CONTRATOS ADVINDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1.
O regime de execução dos Contratos decorrentes das Atas de Registro de Preço será o de
empreitada por preço unitário.
5.2.
Os contratos decorrentes da(s) Ata(s) de Registro de Preços terão vigência de 12 (doze) meses,
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogados, mediante Termo Aditivo, por igual período,
nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, desde que haja justificativa fundamentada e
aceita pelo Chefe da Divisão de Pagamentos.
6.

DO SEGURO DA BAGAGEM E DO AUTOMÓVEL TRANSPORTADO

6.1.
A beneficiária da Ata deve apresentar, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços,
documento comprobatório de parceria com agentes de seguros que serão utilizados na execução do
serviço.
6.2.

Até 2 (dois) dias úteis antes dos serviços de embalagem, a Contratada deverá fornecer, ao

servidor, uma via original da apólice, devidamente averbada, contendo relação entregue pelo servidor e
assinada pela Contratada, discriminando os pertences segurados.
6.3.

O valor correspondente à parcela do seguro de bagagem será pago tendo como alíquota o valor
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percentual registrado na Ata, multiplicado pelo valor de cobertura da mudança declarado pelo servidor,
até o limite estabelecido na Ordem de Serviço.
6.4.

Caso o valor dos bens a serem transportados supere o limite estabelecido na Ordem de Serviço

para pagamento da parcela de seguro, deverá ser oferecida ao servidor opção entre a cobertura
proporcional de danos (“cláusula de co-participação”) e a complementação da parcela de seguro,
esclarecidas as condições, custos e riscos de cada opção. A opção de complementação da parcela de
seguro constitui acordo privado do servidor com a Contratada, devendo o servidor optante definir as
condições e arcar com as despesas correspondentes.
6.5.

A Contratada deverá prestar o apoio necessário ao servidor no caso de acionamento do seguro.

6.6.

O seguro a ser ofertado deverá proporcionar a cobertura total dos bens transportados ( all risks),

desde a retirada dos bens até a entrega final da mudança, tendo em conta as especificidades (conflitos,
convulsão social, questões naturais, etc) dos pares de cidades englobados no bloco geográfico licitado. A
cobertura deverá estender-se ao período em que os bens estejam eventualmente armazenados. O
Ministério arcará com a despesa do seguro durante eventual armazenagem de até 30 dias no depósito da
empresa em Brasília. Caso o servidor solicite armazenagem adicional, os custos de extensão do seguro
referente ao período superior a 30 dias não serão de responsabilidade do Itamaraty.
7.

FORMA DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO DE BAGAGEM

7.1.
Na tabela abaixo, encontram-se as formas de acondicionamento e o tipo de embalagem
recomendados por item de mudança.

Item no

Tipo de Item

Tipo de Embalagem

Forma de Acondicionamento

1

Objetos Finos/Frágeis
- louças, cristais,
porcelanas, lustres
etc.

Papel de seda, papel
kraft e envoltos em
papelão ondulado de
face simples para copos
e plástico polibolha
grande nos demais.

Engradados de madeira sob medida ou
caixas sob medida de papelão ondulado de
parede dupla. Alternativamente, caso o país
de origem da carga não disponha dos
insumos apropriados, a madeira poderá ser
substituída por papelão ondulado de parede
múltipla ou equivalente.

2

Estátuas e objetos
planos de mármore ou
pedra, tampos de
mesa, telas, quadros e
espelhos.

Envoltos em papel de
seda, papel kraft e em
papelão ondulado de
face simples ou plástico
polibolha pequeno.

Engradados de madeira sob medida ou
caixas sob medida de papelão ondulado de
parede dupla. Alternativamente, caso o país
de origem da carga não disponha dos
insumos apropriados, a madeira poderá ser
substituída por papelão ondulado de parede
múltipla ou equivalente.

3

Vestuário em cabides ternos, costumes e
vestidos

4

Vestuário dobrável

Caixas de papelão ondulado de parede dupla
com haste para cabides e desumidificadores
de sílica gel.
Forro de plástico ou
papel kraft, com
desumidificadores de
sílica gel.

Caixas de papelão ondulado de parede dupla
com desumidificadores de sílica gel.
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5

Móveis - sofás,
poltronas, guardaroupas e objetos de
grande porte.

Completamente envoltos Envoltos em papelão ondulado de face
com papel kraft e uma
simples, com reforço de polibolha pequeno
segunda camada de
nas quinas e elementos de apoio.
plástico polibolha
pequeno.

6

Aparelhos Elétricos e
Eletrônicos.

Envoltos em Papel de
seda, papel kraft e
polibolha pequeno.

Caixas de papelão ondulado de parede
dupla.

7

Móveis finos/frágeis
como cristaleiras e
armários, cômodas e
penteadeiras com
vidros.

Envoltos em papel tipo
kraft e plástico polibolha
pequeno mais papelão
ondulado de face
simples.

Engradados de madeira sob medida com
espumas para proteção das quinas ou
molduras., Alternativamente, caso o país de
origem da carga não disponha dos insumos
apropriados, a madeira poderá ser
substituída por papelão ondulado de parede
múltipla ou equivalente

8

Tapetes, Estofados e
Colchões

Papel kraft mais plástico
polibolha

Dobrados, envoltos por papelão ondulado de
face simples no caso de tapetes, e
acondicionados com naftalina.

9

Livros e Discos

10

Bebidas

11

Itens que não se
enquadram na relação
acima

Caixas de papelão ondulado de parede dupla
Envoltos em papel de
seda ou papel kraft.

Caixas de Papelão de parede dupla com
separação em colmeias (NBR5985/1983 itens
2.2.4 e 2.2.5) ou envoltos papelão ondulado
de face simples.
Caixas de papelão de parede dupla de
tamanhos variados.

7.1.1. Embalagens e acondicionamentos distintos dos especificados no item anterior poderão ser
concedidos por cortesia da empresa ou custeados às expensas dos proprietários das cargas. O Itamaraty
não arcará com despesas de embalagem não previstas contratualmente, ainda que por solicitação dos
servidores removidos.
7.2.
Todo o serviço de embalagem, seja quanto ao material empregado, seja quanto à forma de
execução e acondicionamento dos itens seguirá as orientações e definições contidas nos seguintes
documentos:
7.2.1.
NBR 9198/85 – Embalagem e acondicionamento; NBR 9477/86 – NBR 5980/04 –
Embalagem de papelão ondulado – classificação; NBR 5985/83 – Papelão ondulado e caixas
de papelão ondulado; e
7.2.2.
Norma Internacional de Medida Fitossanitária NIMF n° 15/2002 da FAO –
Certificação Fitossanitária e Resumo Informativo da NIMF n° 15/2002, da FAO – Certificação
Fitossanitária de Embalagens, Suportes e Material de Acomodação Confeccionados em
Madeira;
7.3.
As caixas de papelão utilizadas na embalagem terão como referência os estilos descritos na
NBR5980/2004 da ABNT, conforme a seguir:
7.3.1.
Estilos descritos no item 4.2.1 da referida Norma, referências 0201 a 0207, quando
se tratar de embalagem para todo tipo de produto com exceção de roupas de vestuário;
7.3.2.

O estilo descrito no item 4.2.2 da referida Norma, referências 0312 e 0313, quando
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se tratar de roupas de vestuário.
7.4.
Todas as caixas empregadas na mudança deverão apresentar resistências conforme definidas nos
itens 2.33 a 2.39 da NBR 5985/83, ao arrebentamento, compressão, esmagamento, impacto, perfuração,
tombamento e vibração, adequados ao fim a que se destinam.
7.5.

A selagem das caixas deverá ser feita com fita gomada, adesivo, grampos ou fitas auto-adesivas.

7.6.
Todo material de embalagem deverá ser novo, não ter sido previamente utilizado e deverá seguir
as especificações contidas na Tabela de especificação de Materiais, a seguir:

Item

Material

Especificação

1

Caixas de Papelão uso geral,
diversos tamanhos.

Papelão ondulado de parede dupla com espessura
mínima de 4 mm (NBR5985/1983 item 2.29), estilos
NBR5980/2004, item 4.2.1, referências 0201 a 0207.

2

Caixas de papelão de uso específico Papelão ondulado de parede dupla com espessura
para roupeiros/cabideiros e objetos mínima de 4 mm (NBR5985/1983 item 2.29), estilos
frágeis em tamanhos variados.
NBR5980/2004, item 4.2.2, referências 0312 e 0313.

3

Papelão ondulado

Papelão ondulado de face simples com espessura
mínima de 3 mm (NBR5985/1983 item 2.28) diversas
larguras.

4

Papel kraft

Bobinas ou fardos de papel kraft puro com larguras
variáveis gramatura mínima de 80g/m 2

5

Plástico polibolha “pequeno”

Plástico polibolha com bolhas de diâmetro mínimo de 8
mm e com espessura mínima de 4 mm e largura
variável.

6

Plástico polibolha “grande”

Plástico polibolha com bolhas de diâmetro mínimo de 16
mm e com espessura mínima de 8 mm e largura
variável.

7

Estruturas de papelão

Papelão ondulado de parede múltipla com espessura
variável (NBR5985/1983 item 2.30).

9

Sílica gel

Sacos de Sílica Gel Dessecante (dióxido de silício) de
tamanhos variados para prevenção de umidade, mofo e
ferrugem.

10

Fita adesiva

Fita adesiva em papel marrom ou plástico transparente
para empacotamento e fechamento de caixas e
embalagens com larguras variáveis de 25 a 50 mm.

11

Fita gomada

Fita gomada em papel marrom para empacotamento e
fechamento das caixas e embalagens com larguras
variáveis de 25 a 50 mm.

7.7.
Na hipótese de revogação das normas técnicas indicadas, será aplicável a disposição
correspondente constante na norma que a tenha substituído.
9.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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9.1.

Cabe ao CONTRATANTE:
9.1.1.

proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços;

9.1.2.

cumprir os prazos e as condições de pagamento estabelecidos no Contrato;

9.1.3.

prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser

solicitados pelo representante da Contratada.
9.1.4.

solicitar os serviços exclusivamente por meio do documento Ordem de Serviço,

assinado pelo Ordenador de Despesas responsável, salvo impossibilidade técnica temporária
de emissão da referida OS;
9.1.5.

notificar a Contratada, por escrito ou por meio eletrônico, da ocorrência de

eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para correção;
9.1.6.

acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, por meio de servidor a ser

designado como Fiscal do Contrato para tal fim, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
9.1.7.

aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

9.1.8.

exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.1.9.

pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e

condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
9.1.10.

efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura

fornecida pela Contratada.
9.1.11

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.1.12

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.1.13

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não

superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
em Ata.

9.2.

Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
9.2.1.

executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta;
9.2.2.

reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
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defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.2.3.

responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos
à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.2.4.

utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.2.5.

apresentar os empregados, quando em serviço, devidamente uniformizados e

identificados, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando
for o caso;
9.2.6.

atender as solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste
Termo de Referência;
9.2.7.

instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da

Administração, inclusive no que concerne ao acesso às dependências do Contratante;
9.2.8.

não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.2.9.

arcar com as despesas decorrentes da execução dos serviços, inclusive o material

necessário, locomoção, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias,
encargos trabalhistas, quaisquer outras que forem devidas e outras que porventura venham a
ser criadas e exigidas pela legislação pertinente;
9.2.10.

obter, às suas expensas, todo e qualquer tipo de licença ou autorização junto aos

órgãos públicos e fiscalizadores para a perfeita execução do transporte, incluindo o
pagamento de licenças municipais para trânsito e estacionamento de caminhões em
perímetros urbanos;
9.2.11.

relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestação dos serviços.
9.2.12.

responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE, ou ainda a

terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;
9.2.13.

responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a

execução dos serviços nos locais de origem e destino (vidros, pisos, revestimentos, paredes,
aparelhos, veículos, etc.), assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou
substituições, recompondo os locais eventualmente afetados com materiais similares, sempre
observando a qualidade do acabamento, ainda que os danos tenham sido causados pelas
consignatárias;
9.2.14.

reparar ou construir, às suas expensas, no todo ou em parte, quaisquer locais ou

materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar
a sua substituição, quando não for possível a reparação do dano, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, a contar da assinatura do Termo de Coleta ou do Certificado de recebimento, nos quais

45
conste menção aos danos causados;
9.2.15.

manter, durante toda a vigência da Ata e eventuais Contratos, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
9.2.16.

guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento

dos contratados eventualmente firmados;
9.2.17.

arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
9.2.18.

arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus

empregados quando da execução do serviço objeto contratado;
9.2.19.

cumprir todas as orientações do Contratante para o fiel desempenho dos serviços;

9.2.20.

comunicar ao Contratante qualquer eventualidade que possa interferir na

prestação do serviço e prestar os esclarecimentos necessários;
9.2.21.

sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante, no que tange

ao acompanhamento da execução dos serviços, prestando tempestivamente todos os
esclarecimentos que lhe forem solicitados;
9.2.22.

adotar todos os critérios de segurança, tanto para os funcionários, quanto para os

serviços.
9.2.23.

manter preposto, aceito pela Divisão de Pagamentos - DPAG, durante toda a

vigência da Ata e dos Contratos dela provenientes;
9.2.24.

não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços objeto do Termo de

Referência, sem a prévia e expressa anuência da DPAG;
9.2.25.

instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de
função;
9.2.26.

tratar com cordialidade e urbanidade os servidores removidos e seus prepostos.

9.2.27

É permitida a subcontratação parcial dos serviços, hipótese em que permanece a

responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela
padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

9.3.

Cabe à CONTRATADA assumir a responsabilidade:
9.3.1.

por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade
ao Contratante, obrigando-se a saldá-las na época própria;
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9.3.2.

por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados
durante a execução dos serviços, ainda que acontecido em dependência do Contratante;
9.3.3.

por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada

à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
9.3.4.

pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da(s) contratação(ões).

9.4. Deve a CONTRATADA observar que é expressamente vedada:
9.4.1.

a contratação de servidor do quadro do Ministério das Relações Exteriores, ativo

ou inativo há menos de 5 (cinco) anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como de
seus cônjuges, parentes ou afins, até 3º grau durante a vigência da Ata e dos Contratos dela
provenientes;
9.4.2.

a veiculação de publicidade acerca do(s) Contrato(s), salvo se houver prévia e

expressa autorização do Contratante;
9.4.3.

toda iniciativa não prevista nos Contratos eventualmente firmados que implique

ônus para o Contratante.
9.5.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.
9.6.

A Contratada será diretamente responsável pela estrita observância dos códigos e das leis,

decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicáveis ao objeto da contratação, destacando-se aquelas relacionadas à circulação de veículos de carga
e à operação de carga e descarga, devendo a Contratada arcar com eventuais custos relativos à obtenção
de licenças para carga e descarga em perímetros urbanos.
9.7.

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos em eventual Contrato,

não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Contratante, nem pode onerar o objeto do
Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com o Contratante.
10.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1.

O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº
2.271/97.
10.2.

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com
o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
10.3.

A execução dos contratos será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle

que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº 02, de 2008, quando for o caso.
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10.4.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.5.

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Contratante por meio de

representantes do Departamento do Serviço Exterior, facultada a contratação de terceiros para assisti-los e
subsidiá-los de informações pertinentes a essa atribuição, de acordo com o caput do artigo 67, da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo da fiscalização pela própria Contratada relativamente à atividade de seus
empregados, prepostos ou subordinados, relacionadas à execução do Contrato.
10.6.

O representante do Contratante pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em

desacordo com os termos do Contrato, da Ata e do Edital ou da legislação vigente, sempre que essa medida
se tornar necessária.
10.7.

A Contratada deve manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o período de vigência da

Ata e dos contratos dela provenientes.
10.8.

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

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993
10.9.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993
10.10.

A Contratada deverá fornecer, quinzenalmente, relatórios gerenciais descrevendo a situação de

todas as mudanças em execução, conforme Anexo XII e outros tipos de relatórios que venham a ser
solicitados pelo Contratante.
10.11.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.
10.12.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e

controle da execução dos serviços e do contrato.
10.13

As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização

dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for
pertinente à contratação.

11.
11.1.

DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais
empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
11.2

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
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contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
11.3
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
11.4
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
11.5
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
11.6
Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada
a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:
11.6.1 não produziu os resultados acordados;
11.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
11.6.3
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
11.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
11.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
11.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
11.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
11.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
11.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
11.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
11.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
11.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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11.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

11.17.

I=

( 6 / 100 )

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

O valor do serviço a ser pago corresponderá ao preço do metro cúbico para a cidade de origem e

de destino registrado na Ata, multiplicado pelo volume transportado, acrescido do preço unitário de
transporte de automóveis, multiplicado pelo número de veículos transportados, e acrescido do prêmio do
seguro, utilizando a alíquota registrada na Ata de Registro de Preços, multiplicada pelo valor de cobertura
declarado pelo servidor, até o limite estabelecido na Ordem de Serviço.
11.18. A Contratada apresentará, mensalmente, ao Contratante, faturas discriminativas, em arquivo
eletrônico, impressas em duas vias, que serão atestadas no prazo de 15 (quinze) dias da protocolização. A
liquidação e o pagamento da despesa ocorrerão mediante ordem bancária creditada em conta corrente até o
30o (trigésimo) dia contado do atesto da fatura.
11.19. As notas fiscais/faturas deverão ser entregues pela Contratada diretamente à DPAG, situada no
Ministério das Relações Exteriores – Bloco H – Anexo I – 6º andar – Esplanada dos Ministérios, em BrasíliaDF, que conferirá as especificações, os valores dos serviços prestados e os respectivos descontos, e
autorizará o pagamento, quando cumpridas pela Contratada todas as condições pactuadas.
11.20. A fatura emitida em nome do Ministério das Relações Exteriores – Departamento do Serviço Exterior,
CNPJ nº 00.394.536/0004-81, deverá discriminar detalhadamente os serviços efetivamente prestados, sem
rasuras e em letra absolutamente legível, estar assinada pelo representante legal da Contratada e conter
necessariamente as seguintes informações:
a) número da Ata de Registro de Preço;
b) número do Contrato
c) número da Ordem de Serviço;
d) número da nota de empenho;
e) mês de prestação do serviço;
f)

nome do servidor beneficiário do serviço de transporte de bagagem;

g) indicação do par de cidades envolvido no transporte;
h) valor do metro cúbico para o par de cidades;
i)

volume de metros cúbicos apurado na fiscalização;
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j)

valor da fatura;

k) indicação de Banco, conta corrente e Agência na qual a Contratada deseja receber o
crédito.
11.21. A fatura apresentada deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:
a) documento de transporte marítimo, rodoviário ou aéreo do qual conste, de maneira clara
e inequívoca, o peso líquido transportado;
b) Termo de Coleta da Mudança (Anexo VIII);
c) apólice completa de seguro contratado para aquela remoção específica do servidor, com a
alíquota praticada e o valor do prêmio devidamente destacados;
d) declaração de fiscalização;
e) declaração

da

contratada

relacionando

as

empresas

que

atuaram

como

suas

subcontratadas na execução dos serviços;
f)

cópia do Certificado de Recebimento (Anexo IX);

11.22. O Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato ou autorizada pela DPAG em caráter
extraordinário.
11.23. A comprovação de volume, feita por fiscal designado pela DPAG, serve para liberação do
pagamento, não sendo, contudo, única nem definitiva, reservando-se o Contratante o direito de questionála e auditá-la, a qualquer tempo e em qualquer etapa do processo, podendo utilizar-se, para esse fim, de
meios investigativos diretos e/ou indiretos, a seu critério.
12.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº

3.555/00, e do Decreto nº 5.450/05, a beneficiária da Ata/Contratada que, no decorrer da contratação:
12.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. cometer qualquer espécie de fraude ao longo da execução do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5. cometer fraude fiscal;
12.1.6. não mantiver a proposta;
12.1.7. não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a ordem de serviço, ou não assinar o
contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de
Registro de Preços;
12.1.8. descumprir qualquer das disposições contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços ou
no Contrato.
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12.2.

A beneficiária da Ata/Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para o Contratante, tais como:
a) atraso injustificado para a retirada da Ordem de Serviço;
b) atrasos injustificados na coleta ou entrega da mudança inferiores ou iguais a 10 (dez)
dias;
c) inadequação de embalagem constatada na fiscalização;
d) inadequação de acondicionamento constatada na fiscalização;
e) não entrega do relatório quinzenal de monitoramento de bagagens no prazo
estabelecido no Termo de Referência;
f) não conformidades constatadas no Termo de Coleta ou no Certificado de Recebimento
que tenham sido sanadas pela Contratada nos termos dos itens 9.2.12, 9.2.13 e 9.2.14;
g) atraso injustificado em prestar esclarecimentos sobre status do processo, quando
solicitado, por escrito, pelo titular da bagagem ou por funcionário da Divisão de Pagamentos;
h) não tratar com urbanidade e cordialidade os servidores removidos e seus prepostos.
12.2.2. multa moratória de 2% (dois por cento) do valor da Ordem de Serviço por dia de atraso
injustificado na coleta ou entrega da mudança superior a 10 (dez) dias, até o limite de 30 (trinta) dias.
12.2.3. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço quando houver
reincidência em irregularidade para a qual tenha sido aplicada a sanção de advertência definida na alínea
anterior, e também para outras irregularidades, tais como:
a) não disponibilizar o contêiner ou o caminhão baú, conforme o caso, na porta da
residência do servidor;
b) abrir ou lacrar o contêiner na ausência do fiscal do MRE, sem a expressa autorização por
escrito da DPAG;
c) executar inadequadamente a mudança pela utilização de serviços, ou materiais de
embalagem, inferiores aos especificados neste Termo de Referência;
d) acondicionar a bagagem inadequadamente de modo a dificultar ou impossibilitar a
apuração da medição da cubagem ou por em risco a integridade dos bens transportados;
e) não entregar a apólice de seguros ao servidor;
f) iniciar a execução dos serviços sem ter recebido a respectiva Ordem de Serviço;
g) abrir o contêiner ou manusear a carga antes de sua entrega no destino final indicado
pelo servidor, exceto nas hipóteses previstas no item 4.12.
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h) qualquer item de não conformidade constatado no Termo de Coleta ou no Certificado
de Recebimento e não sanado pela Contratada, nas condições estabelecidas neste Termo de
Referência.
12.2.4. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto e em situações que tenham gerado grave risco ou prejuízo à
Administração ou ao servidor, tais como:
a) utilização como parceira consignatária empresa não indicada na relação prevista no
subitem 19.5 do Edital, seja para realizar vistoria, coletar ou entregar bagagem na residência do
servidor.
b) utilização como parceira consignatária empresa que tenha histórico de prestação de
serviços insatifatórios, nos termos do subitem 19.5 do Edital;
c) perda total ou parcial dos bens em razão de culpa ou dolo da Contratada.
12.2.4.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória definida no subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
12.2.4.2. o atraso injustificado na prestação dos serviços, superior a 30 (trinta) dias
consecutivos, caracteriza descumprimento total da Ata de Registro de Preços.
12.2.4.3. a multa compensatória poderá ser cumulada com a multa moratória, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do Contrato.
12.2.5. suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Ministério das
Relações Exteriores, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a ser fixado pela autoridade competente para
irregularidades de natureza grave, tais como:
a) declarar volumes significativamente maiores que os apurados pelo Ministério das
Relações Exteriores no Termo de Coleta de Mudança;
b) compartilhar a carga do servidor em outros contêineres que não aqueles destinados
exclusivamente para sua mudança;
c) repassar a terceiros informações particulares a respeito do processo de transporte de
bagagem do servidor;
d) alterar ou adulterar quaisquer documentos;
e) cometer fraude;
f) atrasar injustificadamente a coleta ou entrega da mudança em prazo superior a 30
(trinta) dias;
g) enviar remessa ilegal de divisas para pagamento de serviços prestados por terceiros
(consignatárias, frete, seguro);
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h) não pagar taxas ou faturas de serviços prestados por terceiros (consignatárias, frete,
seguro) no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir de notificação feita pela DPAG.
12.2.6. impedimento de licitar

e contratar com a

Administração,

com o consequente

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos para outras irregularidades de
natureza grave, tais como:
d.1.) apresentar documentação falsa;
d.2.) não manter a proposta;
d.3.) comportar-se de modo inidôneo;
d.4.) fazer declaração falsa;
d.5.) cometer fraude fiscal.
12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em caso
de irregularidade de natureza muito grave, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
12.2.8. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
12.3.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.4.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
12.5.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, independente do tipo de sanção

aplicada.
12.6.

As multas devidas e/ou prejuízos causados ao 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.
12.7.

Caso o CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
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12.8.

As sanções administrativas previstas neste Termo de Referência são independentes entre si,

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis,
garantida a prévia defesa.
12.9.

Durante o processo administrativo destinado a aplicar a sanção prevista nos itens 12.2.5 e 12.2.6,

é facultado ao Ministério das Relações Exteriores suspender a emissão de Ordens de Serviço para a
empresa beneficiária da Ata de Registro de Preços e/ou cancelar as Ordens que já tiverem sido emitidas e
cujos serviços não tenham sido iniciados, nos termos do artigo 45, da Lei nº 9.784/99, combinado com o
artigo 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93, até que sejam devidamente apuradas as irregularidades.
12.10. A aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência não exime a Contratada de
responder pelos danos causados diretamente ao Contratante, ou ainda a terceiros, decorrentes da sua
culpa ou dolo, durante a execução do Contrato.
12.9.1. No caso dos danos previstos no subitem anterior, além dos reparos, substituições ou
ressarcimento no caso de perdimento de bens, a Contratada deverá compensar o servidor por eventuais
despesas incorridas em decorrência dos danos causados.
12.10. As penalidades previstas neste item são meramente exemplificativas e não excluem a possibilidade
de sanção em razão de outras condutas que não estejam descritas neste Termo de Referência e impliquem
descumprimento contratual.
13.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
14.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1.

O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará

garantia no valor correspondente a 5% ( cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de
acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigações contratuais.
14.1.1
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 nº 8.666, de 1993;
14.2

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de

mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
14.3

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

14.3.1

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

14.3.2
prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
14.3.3

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
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14.3.4
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber.
14.4

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no

item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege
a matéria.
14.5

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa

Econômica Federal, com correção monetária.
14.6

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
14.7

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados
da data em que for notificada.
14.8

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

14.9

Será considerada extinta a garantia:

14.9.1.
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 cláusulas do
contrato;
14.9.2
no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.

Luiz Gustavo Sanches Betti
Chefe, substituto, da DPAG
APROVO.
João Pedro Côrrea Costa
Diretor do DSE
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada (endereço
completo) __________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, e que elaborou a sua proposta de preços de forma independente.

Local e Data

_____________________________________
Nome e Número da Identidade
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DE
MENOR

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ______________________________, CNPJ n.º _________, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a).................................., portador(a) da Carteira de identidade n o................
e do CPF no ................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 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.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e Data
_____________________________________
Nome e Número da Identidade

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO IV – Quantitativos Estimados
Quanti tati vos Esti mados
Bl oco A - Medi ter r âneo, Afr i ca Oci dental e Or i ente Médi o
Valor Máxim o de Cobertura:
Ci dade
Abidjan, Costa do Marfim

R$ 3.215.013,75
Vol ume Total
(m3)
166,48

Abu Dhabi, Em irados Árabes Unidos

139,44

Abuja, Nigéria

163,97

Acra, Gana

110,00

Am ã, Jordânia

121,24

Ancara, Turquia

126,44

Argel, Argélia

279,48

Atenas, Grécia

350,98

Bagdá, Iraque

110,50

Baku, Azerbaijão

110,00

Bam ako, Mali

110,24

Barcelona, Espanha

250,42

Beirute, Líbano

150,89

Belgrado, Serv ia

130,56

Bissau, Guiné-Bissau

160,40

Brazzav ille, Congo

110,06

Bucareste, Rom ênia

155,79

Budapeste, Hungria

230,46

Bujum bura, Burundi

110,00

Cabul, Afeganistão

110,00

Cairo, Egito

250,73

Conacri, Rep. Da Guiné

110,55

Cotonou, Benin

110,00

Dacar, Senegal

130,79

Dam asco, Síria

180,62

Doha, Catar

130,42

Freetow n, serra Leoa

110,33

Iaundê, Cam arões

180,09

Ierev an, Arm ênia

130,69

Islam abad, Paquistão

130,73

Istam bul, Turquia

200,00

Kam pala, Uganda

110,18

Kiev , Ucrânia

180,16

Kinshasa, Rep. Congo

180,01

Kuaite, Kuaite

150,80

Lagos, Nigéria

130,38

Librev ille, Gabão

110,93

Lilongue, Malaw i

110,00

Lom é, Togo

110,12

Luanda, Angola

250,25

Lusaca, Zam bia

136,43

Madri, Espanha

400,90

Malabo,

110,35

Rep. Guiné Equatorial

Mascate, Om ã

250,35

Milão, Itália

190,32

Monróv ia, Libéria

110,18

Nicósia, Chipre

110,00

Nuakchott, Mauritânia

161,49

Praia, Cabo Verde

200,30

Rabat, Marrocos

300,92

Ram alá, Sede da Autoridade Nacional Palestina

140,06

Riade, Arábia Saudita

461,55

Rom a, Itália

490,31

Sao Tom e, São Tom é e Príncipe

130,00

Sarajev o, Bósnia e Herzegov ina

130,49

Sofia, Bulgária

180,72

Tbilisi, Geórgia

110,00

Teerã, Irã

180,31

Tel Av iv , Israel

200,75

Tirana, Albânia

110,07

Trípoli, Líbia

115,98

Tunis, Tunísia

250,06

Uagadugu, Burkina Faso

180,67

Vaticano, Vaticano

306,18

Windhoek, Nam íbia

182,35

As quantidades estimadas de contratação são de 4.586,66 m3 e, portanto, a comprovação técnica (30%) é
de 1.100 m3
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ANEXO V – Planilha de Custos - Bloco A – África Ocidental e Mediterrâneo
PLANILHA DE CUSTOS - Bloco A - Mediterrâneo e Africa Ocidental (R$)
Cidade

Preço Unitário por m³ (R$)

Coeficiente de Ponderação

Preço Poderado (R$)

Abidjan, Costa do Marfim

2.991,81

0,015

44,87709

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

2.766,80

0,012

33,20159

Abuja, Nigéria

2.915,79

0,014

40,82111

Acra, Gana

3.010,14

0,010

30,10136

Amã, Jordânia

2.834,67

0,011

31,18139

Ancara, Turquia

2.780,13

0,011

30,58146

Argel, Argélia

2.939,31

0,025

73,48269

Atenas, Grécia

2.634,04

0,031

81,65538

Bagdá, Iraque

2.832,69

0,010

28,32687

Baku, Azerbaijão

2.948,08

0,010

29,48082

Bamako, Malí

3.203,71

0,010

32,03711

Barcelona, Espanha

2.675,20

0,022

58,85444

Beirute,Líbano

2.660,32

0,013

34,58420

Belgrado, Servia

2.669,51

0,012

32,03409

Bissau, Guiné-Bissau

3.074,47

0,014

43,04265

Brazzaville, Congo

3.184,26

0,010

31,84260

Bucareste, Romênia

2.723,67

0,014

38,13143

Budapeste, Hungria

2.602,60

0,020

52,05195

Bujumbura, Burundi

3.139,56

0,010

31,39560

Cabul, Afeganistão

3.089,80

0,010

30,89795

Cairo, Egito

3.031,80

0,022

66,69963

Conacri, Rep. Da Guiné

3.129,65

0,010

31,29647

Cotonou, Benin

3.207,11

0,010

32,07114

Dacar, Senegal

2.972,13

0,012

35,66550

Damasco, Síria

2.897,10

0,016

46,35356

Doha, Catar

3.169,61

0,012

38,03532

Freetown, Serra Leoa

3.239,86

0,010

32,39861

Iaundê, Camarões

3.086,79

0,016

49,38863

Ierevan, Armênia

2.938,31

0,012

35,25976

Islamabad, Paquistão

2.938,71

0,012

35,26454

Istambul, Turquia

2.707,54

0,018

48,73580

Kampala, Uganda

3.061,43

0,010

30,61435

Kiev, Ucrânia

2.900,20

0,016

46,40314

Kinshasa, Rep. Congo

3.131,40

0,016

50,10245

Kuaite, Kuaite

2.855,25

0,013

37,11827

Lagos, Nigéria

2.972,06

0,012

35,66475

Libreville, Gabão

3.180,69

0,010

31,80689

Lilongue, Malawi

3.195,19

0,010

31,95189

Lomé, Togo

3.276,19

0,010

32,76191

Luanda, Angola

3.183,48

0,022

70,03661

Lusaca, Zambia

3.216,02

0,012

38,59223

Madri, Espanha

2.746,29

0,035

96,12025

Malabo, Rep. Guiné Equatorial

3.131,60

0,010

31,31601

Mascate, Omã

2.838,86

0,022

62,45487

Milão, Itália

2.644,24

0,017

44,95203

Monrovia, Libéria

3.128,93

0,010

31,28935

Nicósia, Chipre

2.961,60

0,010

29,61604

Nuakchott, Mauritânia

3.315,21

0,014

46,41290

Praia, Cabo Verde

3.172,00

0,018

57,09607

Rabat, Marrocos

3.090,67

0,027

83,44822

Ramalá, Sede da Autoridade Nacional Palestina

2.854,59

0,012

34,25504

Riade, Arábia Saudita

2.749,46

0,041

112,72803

Roma, Itália

2.678,58

0,043

115,17895

São Tomé, São Tomé e Príncipe

3.278,22

0,011

36,06040

Sarajevo, Bósnia e Herzegovina

2.817,46

0,012

33,80956

Sofia, Bulgária

2.852,23

0,016

45,63563

Tbilisi, Georgia

2.926,29

0,010

29,26288

Teerã, Irã

2.955,81

0,016

47,29299

Tel Aviv, Israel

2.699,11

0,018

48,58405

Tiana, Albânia

2.859,16

0,010

28,59161

Trípoli, Líbia

3.156,67

0,010

31,56672

Tunis, Tunísia

2.986,46

0,022

65,70211

Uagadugu, Burkina Faso

2.916,93

0,016

46,67086

Vaticano, Vaticano

2.689,44

0,019

51,09936

Windhoek, Namíbia

3.202,45

0,016

51,23921
2.925,18638

Volume Total Estimado (m³)

11.336

PARCELA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BAGAGEM:
Alíquota do Seguro (%)

33.159.912,75
3,5%

Valor de Cobertura Estimado (R$)

PARCELA DO SEGURO:
Quantitativo Estimado de Automóveis
PARCELA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AUTOMÓVEL:
PREÇO FINAL (T. Bagagem + T. Auto + Seguro):

3.215.013,75
112.846,98

8

Preço Unitário do Transp. Auto.

37.600,00
300.800,00
33.573.559,73
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ANEXO VI – Modelo de proposta de preços
“TIMBRE DA EMPRESA”
“Número da Proposta”
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

1.1.1. -

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DSE No 01/2017

Ilmo. Sr. Pregoeiro
Em atendimento ao Edital de Pregão DSE n° 01/2017 apresentamos nossa cotação de preços para
Contratação pelo Regime de Registro de Preços da prestação dos serviços de transporte internacional de
bagagem e de automóvel, porta a porta, dos servidores do Ministério das Relações Exteriores, nas
seguintes condições:
Observação: Uma vez que o resultado dos coeficientes de ponderação e os preços unitários
médios por m³ podem ter números de casas decimais diferentes, está sendo disponibilizado o
arquivo em formato XLS (Modelo de Proposta de Preço.xls) para o cálculo correto de cada
Bloco.
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ANEXO VII – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO N° /
PREGÃO ELETRÔNICO DSE N° 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
INTERESSADO: Ministério das Relações Exteriores.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ...............
FORNECEDOR: ..............................
BLOCO ______________
NOTA DE EMPENHO Nº. _________.
NOME DO SERVIDOR______________________________________________
CIDADE DE ORIGEM DA MUDANÇA:_________________________________
CIDADE DE DESTINO DA MUDANÇA:________________________________
LIMITE DE CUBAGEM E PESO______________________________________
LIMITE DO CÁLCULO DE SEGURO__________________________________
DATA PREVISTA PARA INÍCIO DO SERVIÇO ___/____/______
DATA PREVISTA PARA TÉRMINO DO SERVIÇO ___/____/______
ENDEREÇO (S):_______________________________________________
_____________________________________________________________

Brasília , __ de _________ de 2017.
..............................
Ministério das Relações Exteriores
Divisão de Pagamentos
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ANEXO VIII - TERMO DE COLETA DE MUDANÇA
(SHIPMENT COLLECTING TERM)

Número da OS:

Nome do servidor

OS number:

(MRE Employee’s name)

Origem/ Destino da mudança

Data de coleta da mudança:

(Origin/Destination)

(Pick-up date)

Empresa local responsável
(Local agent)

Empresa responsável no Brasil:
(Agent in Brazil)

Quantidade de volumes coletados:

Volume estimativo coletado (em m

(Number of items collected)

estimated volume collected (in m3*)

3) :

*

(to be answered by the MRE's employee)
A ser prenchido pelo servidor:
1. A empresa efetuou vistoria prévia e prestou informações relativas a seguro, embalagem e
documentação necessaria ? S, N*
Did the company make you a previous visit and give you the necessary information regarding insurance, packing a nd necessary documentaion ? Y, N *

2. A transportadora entregou a apólice de seguros antes do início da mudança? S, N*
Did the company deliver the insurance policy before the beginning of the packing procedures? Y, N*

3. A embalagem teve início na data marcada, conforme acordado com a empresa? S, N
Did the packing services begin in the date scheduled ? Y, N*

4. A empresa disponibilizou um mínimo de 03 (três) trabalhadores bem treinados para execução dos
serviços de embalagem ? S, N*
Did the company supply at least three well trained employees dfor the packing and loading procedures? Y, N*

5. A embalagem ocorreu de forma adequada? S, N*
Was the packing done adequatelly Y, N*

6. Houve danos a algum item durante a embalagem? S*, N
(Was there any damage to any of the items during packing? Y*, N

7. Em caso positivo, a empresa agiu de forma satisfatória na resolução do dano? S, N*
In case of damage, did the company present a satisfactory solution to the issue?) Y, N*

8. A empresa disponibilizou contêiner na porta de sua residência no dia do carregamento? S, N*
In the day of the dispatch, was a container placed in front of your residence ? Y, N*

9. Os volumes foram bem acondicionados dentro container, deixando poucos espaço vazio entre as
caixas? S, N
Were volumes well conformed inside the container, leaving little empty space between items? Y, N*

10. Comente as respostas com (*) ou outras observações no espaço abaixo
Please comment answers with (*) or other remarks using the space bellow.

Assinatura do servidor
(Employee’s signature)
3

Assinatura do representante local
(Local company agent’s signature)

(*) os volumes declarados em m são estimativos, sujeitos a posterior confirmação pelo MRE.
The volumes declared in m3 are estimates, subject to confirmation by clients auditing
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ANEXO IX – CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DA MUDANÇA
(SHIPMENTDELIVERY TERM)

Número da OS:

Nome do servidor

OS number

(MRE Employee´s name)

Origem/Destino da mudança

Data de entrega da mudança:

(Orign/Destination)

(date of delivery)

Empresa local responsável
(Local agent)

Empresa responsável no Brasil:
(Agent in Brazil)
3

Quantidade de volumes entregues:

Volume estimativo coletado (em m ) 1:

(Number of items delivered)

estimated volume collected ( in m )

3 1

A ser preenchido pelo servidor:
(to be answered by the MRE´s employee)
1. A mudança foi entregue na sua residência em um contêiner? S, N*
Was the luggage transported to your new residence inside a container? Y,N*

2. Os volumes chegaram bem acondicionados dentro do contêiner? S, N*
Were volumes well conformed inside the container in the arrival? Y, N*

3. As embalagens chegaram ao destino em bom estado? S, N*
Did the packages reach destiny in good condition? Y, N*

4. A empresa disponibilizou um mínimo de 03 (três) trabalhadores bem treinados para a execução
dos serviços de descarga e desembalagem? S, N*
Did the company supply at least three well trained employees for the unloading and unpacking procedures? Y, N*

5. Houve dano ou extravio de algum dos volumes despachados? S*, N
Was there loss or damage to any of the dispached items? Y*, N

6. Os volumes foram entregues todos de uma vez? S, N*
Were all volulmes delivered in one single shipment? Y, N*

7. Ocorreu que algum dos volumes entregues não lhe pertencia? S*, N
Was any of delivered volumes not of your belonging? Y*, N

8. Em caso de problemas, a empresa agiu de forma satisfatória na resolução do dano? S, N*
In case of any problem, did the company present a satisfactory solution to the issue? Y,N*

9. Comente as respostas com (*) ou faça outras observações no espaço abaixo
Please comment answer with (*) or other remarks using the space bellow.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Assinatura do servidor

Assinatura do representante local

(Employee´s signature)

(Local company agent´s signature)

3

1: Os volumes declarados em m são estimativos, sujeitos a posterior confirmação pelo MRE.
3

1: The volumes declared in m are estimates, subject to confirmation by clients auditing
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ANEXO X – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09047.000016/2017-15
PREGÃO (ELETRÔNICO) DSE N° 01/2017

A UNIÃO, por meio do Ministério das Relações Exteriores, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco
“H”, em Brasília/DF, doravante denominada simplesmente Contratante, neste ato representado pelo Diretor
do Departamento do Serviço Exterior do Ministério das Relações Exteriores, Sr João Pedro Côrrea Costa,
inscrita no CPF sob o nº 279.552.731-68, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO DSE N° 01/2017, publicado no D.O.U. de [data], bem como a classificação das
propostas publicadas no D.O.U. de [data], e a respectiva homologação conforme fls. [*] do processo n°
xxx, RESOLVE registrar os preços, de acordo com as Propostas de Preço apresentadas pelas empresas
abaixo relacionadas, com indicação da quantidade estimada, para a aquisição do objeto da licitação,
atendendo as condições previstas no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 01/2014 (o “Edital”) e
seus anexos e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, observada a Lei nº 8.666, de 21.06.1993
e os Decretos nº 5.450, de 31.05.2005 e nº 7.892/2013, de 19.09.2001, a Lei nº 8.078, de 1990, o
Decreto nº 3.722, de 2011, e as demais normas correlatas, com a seguinte empresa adjudicatária
(doravante simplesmente “Contratada”) no bloco A:
[razão social da Contratada]

1.
1.1.

DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços, do tipo menor preço global por item, tem por objeto o

Registro de Preços de empresas especializadas para a prestação do serviço de transporte internacional de
bagagem e de automóvel, sempre com seguro específico, porta a porta, de Brasília para as regiões da
África Ocidental e Mediterrânea, e das regiões da África Ocidental e Mediterrânea para Brasília, nas
condições especificadas no Termo de Referência.
2.

DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS

2.1.

Os preços e quantitativos registrados são os que seguem:

BENEFICIÁRIO DA ATA/ADJUDICATÁRIO: XXXXXXX
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Valor Seguro
Alíquota Seguro
Valor Automóvel

Bloco XX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cidade

Preço Unitário por

Preço unitário por extenso

m³ (R$)
3.

CADASTRO DE RESERVA

3.1.

Os preços e quantitativos dos licitantes que aceitaram prestar os serviços em valor igual ao do

licitante vencedor, nos termos do art. 11, I e §2º, I e II, do Decreto nº 7.892/13, são os seguintes:
CADASTRO DE RESERVA: XXXXXXX

Valor Seguro
Alíquota Seguro
Valor Automóvel

Bloco XX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cidade

Preço Unitário por

Preço unitário por extenso

m³ (R$)
4.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.

A presente Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão DSE 01/2017, terá vigência de 12

meses, contados a partir da data de sua publicação, na forma do Decreto n.º 7.892/2013, não podendo
ser prorrogada.
5.

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1.

Ao verificar a necessidade de contratação do serviço de transporte internacional de bagagem para

servidores deste Ministério ou Chefes de Missões Diplomáticas do Brasil, o Contratante convocará a
detentora da Ata de Registro de Preço para celebrar a contratação.
5.2.

Os preços ofertados pela Contratada são os especificados no Anexo a este instrumento, de acordo

com o Pregão para Registro de Preços DSE nº 01/2017.
5.3.

Em cada prestação de serviço decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as

cláusulas e condições constantes do Edital que a precedeu e que integra o presente instrumento de
compromisso.
5.4.

Nos termos do Decreto nº 7.892/2013, desde que justificada a vantagem, a ata de registro de

preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração
pública federal que não tenha participado do certame, mediante anuência do órgão gerenciador.
5.4.1. Caberá ao fornecedor optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e participantes.
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5.4.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
5.4.3. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da ata;
5.4.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade a cinco vezes o quantitativo de cada item registrado na ata para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
5.4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
5.4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
5.4.7.

O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou

contratação por órgão integrante da Ata.
5.5.

Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços

com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;
5.5.1. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações e se destina à formação de cadastro de reserva.
5.6. É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive os de
que tratam o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.

DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

6.1.

Os locais e a forma de prestação dos serviços objeto desta Ata são os previstos no Termo de

Referência (Anexo I do Edital), o qual passa a ser parte integrante desta Ata.
7.
7.1.

DO PAGAMENTO
As condições de pagamento encontram-se (Anexo I do Edital), o qual passa a ser parte

integrante desta Ata.
8.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1.

O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato seguirão os procedimentos

previstos no Termo de Referência (Anexo I do Edital), o qual passa a ser parte integrante desta Ata.
9.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.

As obrigações e responsabilidades do Contratante e da Contratada encontram-se previstos no

Termo de Referência (Anexo I do Edital), o qual passa a ser parte integrante desta Ata.

10.

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BAGAGEM

10.1. As condições da prestação do serviço de transporte internacional de bagagem encontram-se
previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), o qual passa a ser parte integrante desta Ata.
11.

DO SEGURO DA BAGAGEM E DO AUTOMÓVEL TRANSPORTADO

11.1.

As disposições referentes à contratação do seguro da bagagem e do automóvel transportado
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encontram-se previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), o qual passa a ser parte integrante
desta Ata.
12.

FORMA DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO DE BAGAGEM

12.1.

As disposições referentes à forma de embalagem e acondicionamento de bagagem encontram-se

previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), o qual passa a ser parte integrante desta Ata.
13.

DAS PENALIDADES

13.1. As sanções aplicáveis são aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), o qual
passa a ser parte integrante desta Ata.
14.

DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO

14.1.

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão irreajustáveis, exceto nas hipóteses,

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
14.2.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei

n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo licitatório.
14.3. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
14.3.1
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
14.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
14.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.
14.5.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
14.6.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;
14.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
14.7.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
15.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.1.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
15.1.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;
15.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
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15.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
15.1.4 sofrer

sanção

administrativa

cujo

efeito

torne-o

proibido

de

celebrar

contrato

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
15.2.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.4 será

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.3.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
15.3.1 por razão de interesse público; ou
15.3.2 a pedido do fornecedor.
16.

DA DESPESA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1

A despesa com a execução dos serviços em apreço será paga mediante a emissão da Nota de

Empenho nºXXX.
16.2.

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos

consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2017, a cargo do Departamento do Serviço
Exterior do Ministério das Relações Exteriores, na qualidade de Unidade Gestora. O plano orçamentário
2000.0001.0005, o programa de trabalho resumido nº 07.122.2118.2000.0001 e o elemento de despesa nº
3390.39
17.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1.

A beneficiária da Ata deverá manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o

acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
17.3.

Fica a Contratada ciente de que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as cláusulas e

condições nela estabelecidas, não podendo invocar desconhecimento como elemento impeditivo do
perfeito cumprimento do disposto neste instrumento.
18.

DO FORO

18.1.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília, DF,
Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em xxx vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Brasília, (dia) de (mês) de 2017.

Pelo Contratante:
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JOÃO PEDRO CÔRREA COSTA
Diretora do Departamento do Serviço Exterior
Ministério das Relações Exteriores
Pela Contratada:
(nome do Representante Legal)
(nome da Contratada)

Testemunha:

Testemunha:

CPF:

CPF:
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO EXTERIOR

PREGÃO ELETRÔNICO DSE Nº 01/2017

ANEXO XI

– MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº

/20...

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES E A EMPRESA XXXXXX
PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE NTERNACIONAL DE BAGAGEM.

PROCESSO Nº XXXX

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - MRE, com sede
na Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Brasília – DF, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 00.394.536/0004-81,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor do Departamento do Serviço
Exterior, Sr João Pedro Côrrea Costa, inscrito no CPF sob o número nº 279.552.731-68, e a empresa
(nome), com sede no (endereço), inscrita no CNPJ sob o número (xxx), doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal (nome), portadora da cédula de
identidade nº (xxx) e inscrita no CPF sob o número (xxx), têm entre si justo e acordado celebrar o
presente Contrato, sujeitando-se ambas à Ata de Registro de Preços nº xxx ,à Lei nº 8.666/93, à Lei nº
10.520/2002, ao Decreto nº 5.450/2005, ao Decreto nº 7.892/2013, à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
2/2008, bem como às Cláusulas a seguir estipuladas e a todas as normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.

O presente Contrato, do tipo menor preço global por item, tem por objeto o Registro de Preços de

empresas especializadas para a prestação do serviço de transporte internacional de bagagem e de
automóvel, sempre com seguro específico, porta a porta, de Brasília para as regiões da África Ocidental e
Mediterrânea, e das regiões da África Ocidental e Mediterrânea para Brasília, nas condições especificadas
no Termo de Referência.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no item 1.1 acima, e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de

.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente
e observados os seguintes requisitos:
2.2.

Os serviços tenham sido prestados regularmente.

2.3.

A Administração mantenha interesse na realização do serviço.

2.4.

O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração.

2.5.

A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.5.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.6.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1.

O valor total anual estimado da contratação é de R$6.285.648,11 (seis milhões duzentos e

oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos).
3.2.

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados em cada Ordem de Serviço (OS).
3.3

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.
3.4

Pelo serviço objeto de cada Ordem de Serviço a Contratante pagará à Contratada os valores

constantes da proposta e adjudicados no processo licitatório referentes ao metro cúbico de bagagem, ao
valor por unidades de automóveis, e o valor percentual da alíquota de seguro.
3.5.

O valor total a ser recebido pela Contratada dependerá das devidas medições da bagagem e do

automóvel a serem transportados, acrescida da parcela de seguro.
3.6.

Todos os serviços a serem executados, especificados no Anexo I – Termo de Referência, e todos

os custos, despesas diretas e indiretas e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação estão incluídos no preço contratado, que constituirá, a qualquer título, a única e completa
remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto deste Contrato. O preço do seguro dos bens
removidos terá como base a alíquota registrada para o item.
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
4.1.

O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um

ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Geral de
Preços do Mercado (IGP-M).
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4.2.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.
CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DO EMPENHO
5.1.

A despesa com a execução dos serviços em apreço será paga mediante a emissão da Nota de

Empenho nºXXX..
5.2.

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos

consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2017, a cargo do Departamento do Serviço
Exterior do Ministério das Relações Exteriores, na qualidade de Unidade Gestora. O plano orçamentário
2000.0001.0005, o programa de trabalho resumido nº 07.122.2118.2000.0001 e o elemento de despesa nº
3390.39.
5.3.

No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
CLÁUSULA SEXTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1

O serviço deverá ser prestado conforme as condições de transporte constantes do item 4 do

Termo de Referência.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
7.1.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência (Anexo I do Edital).
CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO
8.1.

O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada, será de empreitada por

preço unitário, sendo que as unidades de medida determinadas serão estipuladas como segue: o transporte
de bagagem por R$/ m3 por destino específico, automóveis R$/unidade para blocos geográficos específicos,
e seguro por alíquota percentual por bloco específico.
8.2.

Os valores por unidades serão empregados conforme disposto na proposta adjudicada.

8.3.

Os materiais que serão empregados e a fiscalização pela Contratante são aqueles previstos no

Termo de Referência, anexo do Edital.
8.4.

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Contratante por meio de

representantes do Departamento do Serviço Exterior, facultada a contratação de terceiros para assisti-los e
subsidiá-los de informações pertinentes a essa atribuição, de acordo com o caput do artigo 67, da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo da fiscalização pela própria Contratada relativamente à atividade de seus
empregados, prepostos ou subordinados, relacionadas à execução do Contrato.
8.5.

O representante do Contratante pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em

desacordo com os termos do Contrato, da Ata e do Edital ou da legislação vigente, sempre que essa medida
se tornar necessária.
8.6.

A Contratada deve manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o período de vigência deste

Contrato.
8.7.

Os agentes responsáveis pela fiscalização anotarão, em registro próprio, todas as ocorrências

relacionadas com a prestação do serviço de transporte internacional de bagagem, determinando as medidas
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necessárias para a regularização das faltas eventualmente observadas, conforme o disposto nos §§ 1º e
2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
8.8.

A fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade integral e exclusiva da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e suas consequências e implicações
próximas ou remotas, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.1.

O valor do serviço a ser pago corresponderá ao preço do metro cúbico para a cidade de origem e

de destino constante da proposta adjudicada, multiplicado pelo volume transportado, acrescido do preço
unitário de transporte de automóveis, multiplicado pelo número de veículos transportados, e acrescido do
prêmio do seguro, utilizando a alíquota registrada nesta Ata de Registro de Preços, multiplicada pelo valor
de cobertura declarado pelo servidor, até o limite estabelecido na Ordem de Serviço.
9.2.

As demais condições de pagamento estão consubstanciadas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
10.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 314.282,40 (trezentos e catorze mil duzentos e
oitenta e dois reais e quarenta centavos), na modalidade de .............................., correspondente a 5%
(cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital.
10.2. As demais condições da garantia de execução contatual estão consubstanciadas no Termo de
Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,

anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA RESCISÃO
12.1.

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos

77 a 80 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
12.2.

A rescisão deste Contrato pode ser:
12.2.1.

determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos

incisos I a XII e XVII do artigo 78 do referido diploma legal;
12.2.2.

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde

que haja conveniência para o CONTRATANTE; e
12.2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
12.3.

A rescisão unilateral ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.
12.4.

Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.5.

Ocorrendo a rescisão, à Contratada será devido apenas o pagamento referente aos serviços já
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executados, ressalvado o § 2º, do artigo 79, da Lei nº 8.666/93.
12.6.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.7

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
12.7.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.7.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.7.3.

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS E DA VINCULAÇÃO À PROPOSTAORÇAMENTO
13.1.

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pelo

CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, no Decreto
nº 3.555/00, na Lei nº 8.078/90, no Decreto nº 3.722/01, na Lei Complementar nº 123/06, na IN nº
02/2008, e na Lei nº 8.666/93, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrições.
13.2.

O presente Contrato vincula-se aos termos da proposta vencedora da contratada e ao Edital do

Pregão DSE 01/2017 e demais anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
14.1.

É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
15.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
15.3.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.4.

Por tratar-se de valor global estimativo, o Contratante se exime de quaisquer indenizações quando

o valor executado nas Ordens de Serviço não atingirem as quantidades estimadas no Termo de Referência.
15.5.

Novos pares de cidade poderão ser acrescidos, por intermédio de aditivo contratual, após prévia

pesquisa de mercado que comprove sua vantajosidade e nunca por valor unitário superior ao do par de
cidades geograficamente mais próximo.
15.6.

Os valores de novos pares de cidades não serão acrescidos ao valor global estimativo deste termo

contratual.
15.7.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
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original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – MEDIDAS ACAUTELADORAS
16.1.

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá, motivadamente, adotar

providências acauteladoras, inclusive retendo pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de
difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1.

A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de

habilitação e qualificação apresentadas quando da instrução do processo que ensejou a assinatura deste
instrumento.
18.2.

Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste Contrato implica a aceitação de todas as

cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar desconhecimento como elemento impeditivo do
perfeito cumprimento do disposto neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília, DF,
Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para a firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Brasília,
Pelo Contratante:

(JOÃO PEDRO CÔRREA COSTA)
Diretor do Departamento do Serviço Exterior
Ministério das Relações Exteriores

Pela Contratada:
(nome do Representante Legal)
(nome da Contratada)
Testemunha:

Testemunha:

CPF:

CPF:

de

de 2017.
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ANEXO XII – RELATÓRIO QUINZENAL DE MONITORAMENTO DE BAGAGENS

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Período:

xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx

RELATÓRIO SEMANAL DE MONITORAMENTO DE BAGAGENS

Referente semana xx
BLOCO "x"

TRANSPORTADORA: xxxx

Realizado

Previsão
No.
OS

Nome do Servidor

Pregão Origem Destino Data Retirada
da OS

Nome

Data

Data

Data

Data

Data

Seguro

Consignatária

Coleta

Embarque

Desembarque

Entrega

Coleta

No.Apólice

Arnazenagem Origem
Início

Fim

Data

Nome BL No.

Embarque Navio

Data
Desembarque

Armazem Destino
Início

Fim

Data
Entrega
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ANEXO XIII – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto

para

a

finalidade

de

licitação

que

a

empresa

(NOME

DA

EMPRESA)

______________________________, CNPJ nº _________, sediada (endereço completo) __________,
executou satisfatoriamente serviços de transporte internacional de bagagem e de automóvel, porta a porta,
de (QUANTIDADE EM M3)________, que envolveram o manuseio e transporte de objetos sensíveis e obras
de arte, do Brasil para o exterior ou do exterior para o Brasil, durante o período de ______ a ________ .

Local e Data

_____________________________________
Empresa:
Nome:
Função/Cargo:
Telefone:
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ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada (endereço
completo) __________, DECLARA, sob as penas da lei, que:
a) Possuirá (_) funcionários efetivos em seu quadro permanente, sendo __ gerente(s)-responsável, __
motorista(s) e ___ embalador(es);
b) Possuirá representante nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo;
c) Disponibilizará pelo menos 2 (dois) veículos de carga para transporte de mudanças;
d) Disporá de depósito para armazenagem de bagagem, com área demarcada e exclusiva para a
mudança(s) do(s) servidor(es) do MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES de pelo menos 100m2 ou
300m3;
e) Possuirá estoque de embalagens dos tipos descritos no item 8 do Termo de Referência - Anexo I.

Local e Data
_____________________________________
Nome e Número da Identidade
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ANEXO XV – MODELO DE RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO À TRANSPORTADORA

1. DADOS DO SERVIDOR
NOME COMPLETO (SEM ABREVIAÇÕES)

CARGO

LOTAÇÃO

DOCUMENTOS
1) Procuração com firma reconhecida (3 cópias com autenticação em cartório)
2) Declaração de remoção emitida pelo órgão (2 vias originais emitidas pela DPAG)
3) Certidão conjunta negativa (3 vias originais impressas no sítio da Receita Federal)
4) Cópia da Carteira de Identidade (3 cópias autenticadas em cartório ou no MRE)
5) Cópia do CPF (3 cópias autenticadas em cartório ou no MRE)
6) Cópia do bilhete de viagem (3 cópias autenticadas em cartório ou no MRE)
7) Cópia do passaporte, capa a capa, inclusive folhas em branco (3 cópias autenticadas em
cartório ou no MRE)
8) Comprovante de residência: conta de água, luz ou telefone, do mês em vigor, em nome do
servidor (3 cópias autenticadas em cartório ou no MRE)
9) Lista de bens com valores em dólares, para efeito de seguro (3 vias originais assinadas)
10)Lista de bens com valores em reais, para liberação alfandegária no Brasil (3 cópias
assinadas, com firma reconhecida em cartório)
11) Declaração para a Receita Federal (3 cópias assinadas, com firma reconhecida em cartório)
12) Declaração IPHAN de saída do País de bens culturais (se aplicável)

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA TRANSPORTADORA

DATA DE ENTREGA

Observação: Uma cópia deste recibo deve ser entregue pelo servidor à DPAG.
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ANEXO XVI – AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BAGAGEM
Número da OS:

Nome do servidor:

Origem/Destino da mudança:
Empresa

responsável

no

responsável

no

Data de entrega da mudança:

exterior:
Empresa
Brasil:

1- Material utilizado para embalagem: ( ) ruim, ( ) regular, ( ) bom, ( )excelente;
2 - Qualidade do serviço de coleta e entrega dos bens: ( ) ruim, ( ) regular, ( ) bom,
( ) excelente;
3 - Quantidade de funcionários designados para embalagem e desembalagem dos
bens: ( )suficiente, ( ) insuficiente;
4 - Cortesia e agilidade do atendimento da transportadora: ( ) ruim, ( ) regular,
( ) boa, ( )excelente;
5 - Serviço prestado pela empresa parceira no exterior: ( ) ruim, ( ) regular, ( ) bom,
( )excelente;
6 - Serviço prestado pela empresa seguradora: ( ) ruim, ( ) regular, ( ) bom,
( ) excelente, ( ) não foi necessário acionar o seguro;
7- Avaliação geral da transportadora brasileira: ( ) ruim, ( ) regular, ( ) boa,
( ) excelente;
8 – Comentários, críticas, sugestões ou elogios:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

