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TERMO DE CONVtNIO N~ (lJ 3 /91 

Aos 3 O dias do mês de setembro de 1991, a Fundação Na 

cional do Índio, fundação pública de direito privado, instituída 

de acordo com a Lei nQ 5.371, de 05 de dezembro de 19n7, estabel~ 

cida nesta Capital no SEP-Quadra 702 Sul, Ed. Lex, 3Q andar, dora 

vante denominada FUNAI, neste ato representada pelo seu Presiden 

te, o Senhor SYDNEY FERREIRA POSSUELO, e a Fundação Mata Virgem, 

instituída na conformidade da Escritura P~blica de constituição 

sob o registro nQ 1.681 em 26 de junho de 1989, no 22 Ofício de 

Registro de Pessoa Jurídica, com sede e foro no ses Edifício Pali 
cio do Comércio - Sala 1103, Brasília - Distrito Federal, CGC nQ 

32902066/0001-63, neste ato representado por OLYMPIO JOSÉ TRIND~ 

DE SERRA, portador da CI NQ 233.491, expedida pela DPF/DF e CPF 

n2 004.876.511-20, doravante denominada FMV, resolvem celebrar o 

presente Convênio para a realização dos trabalhos demarcat6rios 

da Área Indígena a seguir determinada, de conformidade com o De 

ereto Federal n2 22, de 04 de fevereiro de 1991, e o que mais 

consta do Decreto Federal n2 98.865, de 23 de janeiro de 1990, me 

diante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA Do Objeto 

o presente Convênio objetiva a demarcação da Área ITI 

dÍgena Menkragnoti, situada nos Municípios de Altamira e são FÍ 
lix do Xingu, no Estado do Pará, a ser realizada em regime de 

cooperação pela FUNAI e a FMV. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Execução 

A execução dos trabalhos obedecerá às especificctÇÕes 

t~cnicas fornecidas pela FUNAI que será a executara do Conv~nio, 
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nos termos do artigo 12, do Decreto n2 22, de 04 de fevereiro rle 

1991, com a participação da FMV. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Programa de Trabalho 

Os trabalhos de demarcação contarão com um Plano de 

Operações específico que será elaborado pela FUNAI, constando: 

a) Estabelecimento de prazo para início e t~rmino dos 

trabalhos demarcatórios; 

b) Designação de Comissão de Licitação Especial, com 

posta de 5 (cinco) membros, cabendo a designação e 2 (dois) deles 

à FMV, incumbida do julgamento dos atos e procedimentos inerentes 
à habilitação e apreciação das propostas apresentadas pelas fiK 

mas concorrentes para a realização dos trabalhos considerados n~ 

cessários de demarcação, objeto do Edital específico, editado p~ 

la FUNAI; 

e) Criação de Comissão de Fiscalização, composta de 

5 (cinco) membros, sendo 02 (dois) da FMV, para fiscalizar a qual 

quer momento, e sempre in loco, a execução dos serviços contratª 

dos, podendo impugnar, recusar e/ou sustar os serviços porventu 

ra realizados fora das especificações técnicas previstas na Cláu 

sula Segunda deste instrumento; 

d) Caberá ainda, ~ Comissão de Fiscalizaç~o visar 

(apor visto) em toàos os relatórios e faturas dos serviços execg 

tados, inclusive da documentação complementar que considerar ne 

cessária, emitindo Laudo Técnico conclusivo parcial ou ao término 

dos trabalhos, que será submetido à apreciação do executor do pr~ 
sente Convênio; 

e) Ao término dos trabalhos demarcatórios a Comissão 

de Fiscalização elaborará relatório da conclusão dos trabalhos 

e da prestação de conta que serão entregues ao executor do presen 

te Convênio. 
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CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações 

Para o cabal cumprimento dos objetivos definidos no 

presente instrumento, incumbe, por esta e melhor forma de direi 

to. 

I - à FUNAI: 

a) fornecer à FMV o Plano de Operações específico p~ 

ra a demarcação da área objeto deste Convênio, fazendo constar a 

base legal da operação, memorial descritivo e planta da área a 
ser demarcada, de natureza técnica, necessárias ao empreendimen 

to. 

Í b) integrar, juntamente com a FMV, as Comissões 

1 Licitação e de Fiscalização em comum acordo com as partes 

de 

conv_g 

nentes, na forma e para os fins previstos na Cláusula Terceira. 

e) Preparar e fazer publicar edital de licitação para 

realização das obras nos órgãos de imprensa local e de outros E§ 

tados, fazendo constar a obrigação da FUNAI de fornecer as esp~ 

cificações técnicas e, da FMV, de arcar com os custos dos 

ços. 

servi 

1 

' d) fazer constar nas especificações técnicas de que 

trata a Cláusula Segunda que as placas indicativas da Área IndÍgg 

na Menkragnoti farão menção sucinta~ solidariedade 

nal representada pela FMV. 

internaciQ 

II - à FMV: 

a) pagar os custos dos serviços da demarcação da Área 

Indígena Menkragnoti, na exata conformidade do Plano de Operações 

a ser apresentado pela FUNAI, até o montante, equivalente, em mog 

da corrente nacional, a US$ 1.200,00 - (Hum milhão e duzentos 

mil d6lares americanos). 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3Q andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 

r. 
1 . 

\ / 

'~--·,-{' 



~ 
FUNAI .oa . 

Fundação Naclonal do índio 
MINIST~RIO DO IITTERIOR 

PRESIDÊNCIA 

b) custear as despesas de publicação dos editais de 

licitação que forem necessários e previstos neste instrumento, 

em cujo teor deverão constar as obrigações que cabe a cada qual 

das partes. 

e) assinar, juntamente com a FUNAI, todos os Contr~ 

tos de prestação de serviços onde deverá constar a obrigação da 

FUNAI de fornecer as especificações técnicas dos serviços a 

1 
rem executadvs, e, da f"MV, a obrigação de pagar as despesas de 

( execução dos serviços contratados, respondendo pelo inadimplemen 

~ko das obrigações. 

d) integrar, juntamente com a FUNAI, as Comissões de 

Licitação e de Fiscalização na forma e para os fins previstos na 

Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA QUINTA - Das Alterações no Plano de 
ções. 

Oper-ª 

As alterações no Plano de Operações, 
~ 

so ocorrerao em 

caso de comprovada necessidade, e só poderão efetivar-se com a 

prévia e plena aprovação dos convenentes, devendo ser expressa 

essa concordância mediante termo aditivo ao Plano de Operações. 

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência 

O prazo de vigência do presente Convênio é de 2 (dois) 

anos, a contar da data da sua assinatura, ficando, entretanto, 

convencionado, desde já, que a sua expiração ocorrerá, antes,ao 

término da execução dos serviços demarcatórios, objeto do presen 

te Convênio, operando, de pleno direito, a extinção deste instrQ 

mento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Rescisão 

Este Convênio será rescindido de pleno direito, 
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inadimplência de qualquer de suas cláusulas, ou pela superveniên 

cJa de irnposiç;o legal que o torne inexeqüível, no todo ou em pnr 

te. 

CLÁUSULA OITAVA - Do Foro 

Fica eleito o foro da Capital Federal, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 

dirimir toda e qualquer dúvida oriunda da execução deste Convê 

nio, não resolvida de forma amigável no âmbito administrativo das 

partes convenentes. 

E, por se acharem assim justas e acordadas, as partes 

firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, perante as testemunhas abaixo assinadas, a fim de que pro 

duza os seus-<fµrÍdicos e legais efeitos. 

/ 
(DF), 30ae ~bn..d" de 1991. 

'TESTEMUNHAS: 

1. 

Ref. PR0CESS0/FUNPI/ 
BSB/ N9 1898/91. 
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