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PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 18/2017 

 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, por meio do seu Pregoeiro 

e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 046, de 12 de dezembro de 2016, 

leva ao conhecimento dos interessados que, realizará a licitação, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR VALOR GLOBAL nos termos da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  Decreto nº 5.450, de 31 de maio 

de 2005, bem como mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 

 

DIA: 11/09/2017 

HORÁRIO: 9h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 175/2017 

CÓDIGO UASG: 389185 

 

 

1 – DO OBJETO E DO VALOR DE REFERÊNCIA 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de SOLUÇÃO INTEGRADA 

DE GESTÃO que compreenda a aquisição, implantação, manutenção, suporte técnico, 

hospedagem em nuvem, evolução de um SISTEMA DE INFORMAÇÃO, em modelo 

ERP (Enterprise Resource Planning), do tipo Software de Prateleira Modificável 

(MOTS - Modified-off-the-shelf-software), desenvolvida especificamente para 

conselhos profissionais, bem como a capacitação de seus usuários, para o Conselho 

Federal de Medicina Veterinária e Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, a fim 

de apoiar seus processos finalísticos e específicos. 

 

1.2 O Sistema de Informação deve possuir funcionalidades suficientes e capazes de 

apoiar os seguintes processos de trabalho: 

 

1.2.1 FISCALIZAR – tem como objetivo cumprir a legislação do CFMV, 

fiscalizando o exercício profissional do Médico Veterinário, Zootecnista e das 

empresas ligadas à Medicina Veterinária e Zootecnia. Abrange desde a 

http://www.comprasnet.gov.br/
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capacitação do fiscal, o protocolo para sua atuação, acompanhamento de 

notificações e regularização das situações ensejadoras de penalidades. 

 

1.2.2 ATENDER CLIENTES – tem como objetivo estabelecer canal de 

relacionamento com o cidadão, o Médico Veterinário, o Zootecnista e 

sociedades empresariais ligadas a essas áreas, para atender todas as suas 

demandas perante os CRMV’s. Engloba desde a identificação de necessidade 

do cliente, análise da demanda, execução da demanda, recebimento de taxas, 

autuação do processo, preparação para homologação, homologação, entrega da 

demanda, monitoramento e avaliação. 

 

1.2.3 JULGAR PROCESSOS ÉTICOS PROFISSIONAIS – tem como 

objetivo apurar os atos narrados na denúncia e, se procedente, aplicar 

penalidade.  As fases do processo são recebimento da denúncia, 

admissibilidade, instauração de processo ético, instrução até o seu julgamento, 

ciência da decisão, prazo recursal, aplicação da decisão final, monitoramento e 

avaliação. 

 

1.2.4 GERIR RECURSOS FINANCEIROS – tem como objetivo controlar 

receitas provenientes de contribuição dos profissionais médicos veterinários e 

zootecnistas e das pessoas jurídicas cujas atividades estejam ligadas à 

Medicina Veterinária e à Zootecnia, executando o orçamento, efetuando 

pagamentos pertinentes e conciliando lançamentos contábeis. Envolve o 

planejamento operacional, o controle e a preparação de mecanismos de 

arrecadação ou pagamento, lançamentos contábeis, cobrança, monitoramento e 

avaliação. 

 

1.2.5 GERIR DOCUMENTOS – o resultado desse processo é representado 

pela guarda e recuperação de documentos de importância para o Sistema 

CFMV/CRMV’s, atividades de Protocolo, fluxos de encaminhamento, e a 

definição e manutenção da tabela de temporalidade. 

 

1.2.6 REALIZAR EVENTOS - diz respeito às atividades de planejamento, 

configuração, gerenciamento, controle de inscrições e pagamentos, emissão e 

controle de listas de presenças e certificados, bem como gestão futura dessas 

informações para os eventos realizados pelo Sistema CFMV/CRMV’s ou seus 

parceiros. 

 

1.3 Itens que compõem a solução: 

 

1.3.1 Licenças de cessão de direito de uso dos softwares. 
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1.3.2 Serviços necessários para implantação e continuidade da Solução: 

 

1.3.2.1 Serviço de implantação 

 

1.3.2.2 Serviço de manutenção e suporte técnico (contínuo) 

 

1.3.2.3 Serviço de hospedagem (contínuo) 

 

1.3.2.4 Serviço de evolução do sistema e capacitação de usuários 

(sob demanda) 

 

1.4 Produto esperado com a contratação 

 

1.4.1 Solução Integrada de Gestão implantada operando em todas unidades do 

Sistema CFMV/CRMV's, com os serviços de continuidade garantidos. 

 

1.5  Resultados esperados com a Solução 

 

1.5.1 Contribuir para o alcance dos seguintes objetivos estratégicos: 

 

1.5.1.1 Garantir a infraestrutura física e tecnológica necessária à 

execução da estratégia. 

 

1.5.1.2 Prover soluções de gestão efetivas para o Sistema 

CFMV/CRMV’s. 

 

1.5.1.3 Fortalecer, harmonizar e valorizar as ações e imagem do 

Sistema CFMV/CRMV’s perante a sociedade. 

 

1.5.1.4 Intensificar ações para melhoria da formação e valorização 

da Medicina Veterinária e de Zootecnia. 

 

1.5.1.5 Aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: interna, 

CRMV’s, profissionais e sociedade. 

 

1.5.2 Contribuir para os seguintes resultados estratégicos: 

 

1.5.2.1 Contribuir para o reconhecimento e valorização dos 

médicos veterinários e zootecnistas. 
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1.5.2.2 Zelar pelo exercício da Medicina Veterinária e Zootecnia 

com competência, excelência, ética e legalidade. 

 

1.5.3 Prover maior confiabilidade, consistência e segurança dos dados. 

 

1.5.4 Prover maior transparência das informações. 

 

1.5.5 Facilitar a cooperação, além de disponibilizar informações gerenciais 

céleres e confiáveis para tomada de decisão dos gestores. 

 

1.5.6 Fomentar a padronização de rotinas através da adoção de novas 

metodologias de trabalho com ênfase na produtividade, efetividade e 

segurança. 

 

1.5.7 Viabilizar a implementação da Gestão por Processos e o fluxo das 

tarefas. 

 

1.5.8 Oferecer ao inscrito e usuários o acesso a recursos online, tais como 

emissão de boletos de anuidades e taxas, consulta à posição financeira, 

atualização cadastral através do site, consultas públicas à situação cadastral 

dos inscritos, emissão de certidões, protocolo eletrônico e acompanhamento 

processual. 

 

1.5.9 Prover a integração e rastreabilidade de ações e documentos, permitindo 

maior agilidade operacional e localização física de documentos. 

 

1.5.10 Dispor de controle automatizado da inadimplência, facilitando 

ações de cobrança. 

 

1.5.11 Possibilitar a integração dos dados cadastrais. 

 

1.5.12 Dispor de customização ágil e autônoma de relatórios de dados. 

 

1.5.13 Obter relatórios gerenciais minimizando a necessidade de 

consultar dados de outros sistemas ou mediante a elaboração de planilhas em 

Excel ou equivalentes. 

 

1.6. O valor global estimado como referência para contratação é de R$ 10.128.863,98 
(dez milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e 

oito centavos), conforme a definição dos custos previsto no Anexo II deste edital. 
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SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO - CFMV 

OBJETOS QTDE 

1). Conjunto de Licenças de Cessão de Direito de Uso 1 

2). Implantação 1 - Serviço de Implantação da Solução 

Integrada de Gestão no Sistema CFMV/CRMV, exceto 

CRMV-MG 

1 

CUSTO TOTAL DA MPLANTAÇÃO 1 (Soma dos Itens 

1 e 2) 
- 

3). Implantação 2 - Serviço de Implantação da Solução 

Integrada de Gestão no CRMV-MG 
1 

CUSTO TOTAL DA IMPLANTAÇÃO 2 (= item 3.) - 

4). Mensalidade de Serviço Manutenção e Suporte do 

sistema 
30 

5). Mensalidade de Serviço de hospedagem do Sistemas 

Integrado de Gestão 
30 

6). Banco Anual de UST (Unidade de Serviço Técnico) do 

Serviço sob demanda. 
1500 

7). Banco Anual de Trechos de Deslocamento (UD, 

Unidade de Deslocamento) 
350 

CUSTO TOTAL (itens 4, 5, 6 e 7) - 

 

 

1.7. Não serão consideradas para efeito de contratação, as propostas superiores ao 

valor de referência. 
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1.8. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

site www.comprasgovernamentais.gov.br e as constantes deste Edital e seus anexos, 

prevalecerão as deste instrumento. 

 

2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. A despesa com a execução de que trata o objeto desta licitação correrá a cargo dos 

Elementos de Despesa sob as Rubricas nºs 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 – Sistema de 

Processamentos de Dados; 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 – Manutenção e Conservação 

de Software-PJ; 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 – Hospedagem de Sistemas-PJ e 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – Outros Serviços Prestados-PJ. 

 

2.2 As despesas dos anos subsequentes correrão à conta da dotação consignada para a 

atividade nos respectivos exercícios. 
 

3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados 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 (SLTI), por meio do 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto 

à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 

regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou ao CFMV responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

3.3. Não poderão participar deste pregão:  

 

3.3.1. Aqueles com falência, recuperação judicial, ou insolvência, 

judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

 

3.3.2. Aqueles em dissolução ou em liquidação judicial e extrajudicial; 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.3.3. Empresário individual, sociedade empresária, sociedade simples, 

empresa individual de responsabilidade limitada ou cooperativa suspenso(a) 

de participar de licitação e impedido de contratar com o CFMV, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

 

3.3.4. Aqueles que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, 

nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos 

regulamentadores; 

 

3.3.5. Aqueles que estejam proibidas de contratar com a Administração 

Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração 

administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 

9.605, de 1998; 

 

3.3.6. Aqueles que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

a punição ou até que seja promovida a reabilitação na própria autoridade que 

aplicou a pena; 

 

3.3.7. Aqueles que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

3.3.8. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 

3.3.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 

entendidas aquelas que tenham diretores, sócio ou representantes legais 

comuns, ou que utilizem recurso materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum; 

 

3.3.10. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

3.3.11. Sociedade empresária da qual seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico, servidor do CFMV.  

 

3.3.12.  Aquele que se enquadrar nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666, de 1993; e 

 

3.3.13. Os que estejam impedidos de participar do certame com base em 

qualquer outra hipótese legal. 

.  
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3.4. Não é permitida a participação de entidades reunidas em consórcio, sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, visto que tal conduta limitará a 

competitividade, pois o objeto do   presente procedimento licitatório se trata de 

atividade com ampla competitividade de mercado.  

 

3.5. Como requisito para participação no certame, o licitante deverá declarar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, que:  

  

3.5.1. Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar 

no 123, de 2006,   estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso.  

  

3.5.2.Cumpre os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências previstas no Edital.  

  

3.5.3. Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame. 

  

3.5.4. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre ou  menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo 

menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

art. 7º XXXIII, da Constituição Federal.   

 

3.6. Na ausência de manifestação ao inciso I do item anterior, considerar-se-á que o 

licitante não se enquadra nos termos da Lei complementar no 123, de 2006.  

 

3.7. A falsa declaração sujeitará ao licitante às sanções previstas neste Edital, nos seus 

anexos e na legislação. 

 

3.8. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação 

da Licitante. 
 

4 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: 

pregao@cfmv.gov.br. 

 

4.1.1 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como demais 

informações relevantes, serão divulgadas mediante publicações no Portal do 

CFMV, no endereço http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1, 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
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bem como no portal COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br), 

ficando as licitantes interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-las 

para a obtenção das informações prestadas 

 

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

qualquer pessoa poderá IMPUGNAR o ato convocatório do Pregão, na forma 

eletrônica.  

 

4.2.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 

Termo de Referência, se for o caso, decidir sobre a impugnação no prazo de 

até 24 (vinte e quatro horas) antes da abertura da sessão. 
 

4.2.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

4.3. A impugnação poderá ser realizada na forma eletrônica pelo e-mail 

pregao@cfmv.gov.br, ou pelo fax número (61) 2106-0444, ou, ainda, por petição 

dirigida ou protocolada no endereço sede do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária – CFMV, situado no Setor Industrial e Abastecimento – SIA, trecho 6, 

lotes 130 e 140 Brasília - DF, Cep: 71205-060. 

 

4.4. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados ao CFMV após o 

término do expediente do último dia para interposição, ou seja, após as 17:00 horas 

horário de Brasília-DF, serão considerados intempestivos, conforme preceitua o art. 66 

da Lei nº 9.784/1999. 

 

5 – DA PROPOSTA 

 

5.1. Após a publicação deste Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, a 

licitante deverá encaminhar sua proposta de preços com a descrição dos serviços 

ofertados, exclusivamente por meio eletrônico, até a data e hora marcadas para 

abertura da sessão pública, constante neste Edital. 

 

5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR 

GLOBAL DA PROPOSTA, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, 

tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, devendo conter ainda: 

 

5.2.1. O preço unitário e total, em algarismo e por extenso, expresso em moeda 

corrente nacional (RS). 

  

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:pregao@cfmv.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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5.2.2. A identificação do licitante, com número do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), assinatura do seu representante, referência ao objeto do presente 

certame, meios de contato via telefone/fax, endereço, dados bancários e 

indicação de correio eletrônico. 

 

5.2.3. Descrição detalhada do objeto licitado a ser fornecido/prestado, com 

indicação de marca, modelo e fabricante, se for o caso, correlacionando os 

documentos apresentados com os itens referentes às especificações constantes no 

Termo de Referência. 

 

5.2.4. A licitante registrará o valor correspondente à sua proposta em campo 

apropriado do sistema, com no máximo duas casas decimais e, durante a 

disputa, o valor poderá ser reduzido conforme interesse daquela. 

 

5.2.5. Todas as referências a horário neste Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o fuso horário de Brasília – DF. 

  

5.3. 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. 

 

5.4. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública do Pregão, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

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

apresentadas. 

 

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 

registrado. 

 

5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. 

 

5.8. Qualquer elemento que possa de maneira clara identificar a licitante, importará na 

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

5.9. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes 

declarações:  
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5.9.1. Declaração da ME/EPP/Cooperativa de que está apta a usufruir do 

tratamento estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações; 

 

5.9.2. Declaração de Ciência acerca da Condições Editalícias; 

 

5.9.3. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

 

5.9.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

 

5.9.5. Declarações de inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; e 

 

5.9.6. Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado. 

 

5.10. A licitante ao se declarar ME/EPP, Cooperativa, assume todas as 

responsabilidades e consequências civis e criminais que defluem desse ato, sujeitando-

se às sanções previstas neste Edital. 

 

5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

5.11.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

6 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

 

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 

data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

 

6.3. 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. 
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7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

 

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

 

8 – DA FASE COMPETITIVA (LANCES) E DA DESCONEXÃO 

 

8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado 

para o item e registrado no sistema. 

 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado por item, mantendo-se em sigilo a identificação do 

ofertante. 

 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

 

8.5. 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. 

 

8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo valor seja manifestamente inexequível. 

 

8.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, 

retornando o Pregoeiro, quando possível, para sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados. 

 

8.8. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente 

após comunicação às participantes, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 
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8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 

com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

 

8.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de 

até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a fase de lances. 
 

9 – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

 

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de 

microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à 

do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, 

ser contratado; 

 

9.1.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros 

licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estes serão 

convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

9.1.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 

minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 

da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

9.1.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o 

procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes. 
 

10 - DA NEGOCIAÇÃO 

 

10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 

para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor de 

referência, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 
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10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 
 

11 - DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE HABLILITAÇÃO 

 

11.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante classificado 

provisoriamente em primeiro lugar deverá inserir OBRIGATORIAMENTE no 

prazo de até 3 (três) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio 

da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, um arquivo único, contendo a 

PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, podendo 

ser enviado também para o e-mail pregao@cfmv.gov.br. 

 

11.1.1. A inclusão do anexo no sistema comprasnet se faz necessária para a 

maior publicidade e transparência dos atos, não ficando dispensada a sua 

inclusão, mesmo tendo sido enviado para o e-mail pregao@cfmv.gov.br. 

 

11.1.2. Caso a empresa detentora do melhor lance não consiga, por algum 

motivo justificável, realizar a inclusão da proposta e documentos de 

habilitação no sistema, o prazo previsto no item 11.1, poderá ser prorrogado 

por igual período, mediante solicitação apresentada ao Pregoeiro. 

 

11.1.2.1. O pedido de prorrogação deverá ser encaminhado ao e-mail 

pregao@cfmv.gov.br, acompanhado da justificativa apresentada pelo 

licitante, onde será informado no chat do pregão para ciência de todos 

os participantes a aceitação ou não do pedido. 

 

11.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada no prazo previsto no item 11.1, será desclassificada e sujeitar-se-á às 

sanções previstas neste Edital. 

 

11.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.    

 

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

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 

forma do §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua 

exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

  

mailto:pregao@cfmv.gov.br
mailto:pregao@cfmv.gov.br
mailto:pregao@cfmv.gov.br
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I -questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas 

e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

   

 

II -pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  

 

III -verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;  

 

IV -pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  

 

V -verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada;  

 

VI -estudos setoriais; e   

 

VII -demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.  

 

11.5. Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir 

ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 

 

11.6. Caso a proposta da licitante detentora do melhor lance seja desclassificada por 

não atender as especificações do objeto contido neste edital, serão convocadas as 

licitantes subsequentes, que deverão cumprir o prazo acima estipulado. 
 

12 - DA HABILITAÇÃO 

 

12.1. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome 

da licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ. 

 

12.1.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF 

(habilitação parcial) e da documentação complementar especificada neste 

Edital. 

 

12.2. 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: 
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12.2.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 

certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 

8.666/93; 

 

12.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 

 

12.2.3. 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; 

 

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

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1819:3:5765709503633::NO:3,4,6::&cs=3ILi

URUHsRJFcUMEozYIdZCAM1_Q   

 

12.2.5. As consultas previstas nos subitens acima, serão realizadas em nome da 

empresa licitante, do sócio majoritário e/ou do sócio que exercer a gerência e 

administração da licitante. 

 

12.2.6 Constatada a existência de sanção aplicada a licitante vencedora, o 

Pregoeiro identificará a sua abrangência e dependendo da sanção aplicada, 

considerará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

12.3. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF 

deverão apresentar documentos oficiais que supram tais exigências. 

 

12.4. Deverão remeter em conjunto com a proposta de preços indicada no item 11, em 

arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo 

prazo estipulado na mencionada condição.  

  

12.4.1. O inclusão do anexo no sistema comprasnet se faz necessário para a 

maior publicidade e transparência dos atos, não ficando dispensada a sua 

inclusão, mesmo tendo sido enviado por meio de fac-símile. 

 

12.5. Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

12.5.1. documento de identidade (RG) do responsável legal. 

 

12.5.2. cartão do CPF do responsável legal. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1819:3:5765709503633::NO:3,4,6::&cs=3ILiURUHsRJFcUMEozYIdZCAM1_Q
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1819:3:5765709503633::NO:3,4,6::&cs=3ILiURUHsRJFcUMEozYIdZCAM1_Q
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12.5.2.1. no caso de procurador(es), de cópia do instrumento de mandato 

que outorgou poderes para representar a licitante nos atos inerentes ao 

certame (PROCURAÇÃO); 

 

12.5.3. cópias autenticadas por tabelião de notas, ou por servidor da 

Administração, desde que acompanhado com o original, ou publicação em 

órgãos da imprensa oficial do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de empresa individual de 

responsabilidade limitada e, no caso de sociedade por ações, documentos de 

eleição de seus administradores; 

 

12.5.4. cópias autenticadas por tabelião de notas, ou por servidor da 

Administração, desde que acompanhado com o original, ou publicação em 

órgãos da imprensa oficial da inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova de 

diretoria em exercício. 

 

12.6. Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

 

12.6.1. Certidões de Regularidade Fiscal Federal Estadual, Distrital ou 

Municipal, disponíveis no SICAF. 

 

12.6.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 

12.6.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, distrital ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, que deve 

constar a informação do seu ramo de atividade, o qual deve ser consentâneo ao 

objeto contratual; 

 

12.6.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do artigo 

29, inciso V, da Lei 8.666/93. 

 

12.6.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 
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12.6.5.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

12.7. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

 

12.7.1. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado 

na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste processo 

licitatório; 

 

12.7.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

 

12.7.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.  

 

12.7.3. As empresas em recuperação judicial poderão habilitar-se, desde que 

estejam amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente, que 

certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar 

de procedimento licitatório (Acórdão TCU nº 8271/2011 – 2ª Câmara). 

 

12.8. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

12.8.1. Os documentos para as comprovações de qualificação técnica estão 

descritos no Item 39 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, in verbis: 

 
39.1 A fim de atender ao requisito 4.1 1, na fase de habilitação, o LICITANTE 

deverá comprovar qualificação técnica compatível, mediante apresentação de, 

pelo menos, 3 (três) Atestados de Capacidade Técnica, a serem fornecidos por 

entidades de fiscalização profissional, em documentos timbrados, e que 

comprovem a aptidão do licitante para fornecimento de Solução de TI 

pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, por meio 

da prestação satisfatória de serviços técnicos em território nacional.  

                                                 
1 4.1 A Solução deve ser específica para conselhos brasileiros de fiscalização profissional, na forma de 

produto acabado, estabilizado, e já em operação em pelo menos três conselhos, ainda que do mesmo Sistema, de 
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39.2 Cada Atestado de Capacidade Técnica deve comprovar capacidade 

técnico-operacional do LICITANTE na implantação de Solução de TI similar, 

prestando serviços de manutenção corretiva, suporte técnico a usuários e 

hospedagem de forma satisfatória à entidade emissora do atestado. 

 

39.3 Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, a 

CONTRATANTE poderá realizar diligências ou requerer acompanhados dos 

comprovantes fiscais da execução do objeto; 

 

39.4 O não atendimento às especificações técnicas descritas neste Termo de 

Referência implicará em desclassificação da proposta apresentada; 

 

39.5 A comprovação do atendimento às características técnicas e requisitos 

funcionais especificadas neste Termo de Referência dar-se-á por meio 

documentação fornecida pelo LICITANTE, além do Testes de Conformidade e 

Prova de Conceito, descritos no Anexo IV do TR. 

 

39.6 Após a etapa de lances, o licitante provisoriamente em primeiro lugar será 

convocado para, em até 10 (dez) dias úteis, se submeter e concluir o processo 

de Testes de Conformidade e Prova de Conceito por meio de agendamento 

junto à CONTRATANTE. Tal processo será realizado na Sede da 

CONTRATANTE, com presença de pelo menos um representante da empresa 

proponente da Solução, conforme descrito no Anexo IV do TR. 

 

39.7 As propostas de solução serão analisadas quanto a sua aceitação por 

usuários-chave definidos pela CONTRATANTE, para fins de verificação do 

atendimento às características dos produtos e serviços especificados neste 

Edital; 

 

39.8 A falta de informações técnicas, incompatibilidade da Solução ou falha na 

realização de testes de conformidade e prova de conceito implicará em 

desclassificação da proposta. 

 

39.9 Os testes de conformidade deverão ser realizados na sede do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária – CFMV, situado no Setor Industrial e 

Abastecimento – SIA, trecho 6, lotes 130 e 140 Brasília - DF com o 

acompanhamento da equipe técnica da Área de Gestão da Tecnologia da 

Informação - AGETI. 

 

                                                                                                                                                         
maneira definitiva, com capacidade de customização de interfaces e regras de negócio que atendam às 

necessidades do Sistema CFMV/CRMV's, conforme especificações do Anexo V do presente TR. 
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39.9.1 Além da equipe técnica do CFMV, será permitido o 

acompanhamento dos testes pelos outros participantes licitantes, desde 

que se registrem previamente para tanto, na figura do pregoeiro, através 

do e-mail pregão@cfmv.gov.br, com antecedência de até 2 (dois) dias 

úteis do início dos testes. 

 

39.9.2 A data do teste de conformidade, bem como demais informações 

relevantes, serão divulgadas mediante publicações no Portal do CFMV, 

no endereço http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1, 

ficando as licitantes interessadas em participar do certame obrigadas a 

acessá-las para a obtenção das informações prestadas. 

 

39.9.3 O acompanhamento dos testes ficará limitado a 1 (um) 

representante de cada licitante, o qual deverá arcar com os respectivos 

custos de transporte e hospedagem, até o local indicado pela licitante em 

Brasília em que serão realizados os testes. 

 

12.9. As licitantes deverão disponibilizar, caso solicitadas, todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica 

apresentados.  

 

12.10. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

 

12.11. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 

alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa; 

 

12.11.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

12.12. A licitante deverá fazer as seguintes declarações: 
 

12.12.1. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, 

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

http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
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presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

 

12.12.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que conforme 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir 

de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, 

do art. 7º da Constituição Federal. 

 

12.12.3. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos 

do Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo 

apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da 

referida Lei Complementar, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei;  

 

12.12.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que não possui em sua 

cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos 

termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição 

Federal. 

 

13 – DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E 

DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

13.1. Após a inclusão do(s) arquivo(s) no sistema, o Pregoeiro PODERÁ solicitar os 

documentos (proposta/habilitação) originais ou as cópias autenticadas que deverão ser 

entregues no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na sede do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária – CFMV, situada no SIA Trecho 06 – Lotes 130 e 140 – CEP: 

71205-060 – Brasília 

 

13.1.1. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a 

documentação indicada no prazo acima, será desclassificada e sujeitar-se-á às 

sanções previstas neste Edital. 

 

 

14 - DA VISTORIA DO LOCAL 

 

14.1. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de realização dos serviços. 
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15 – DO RECURSO 

 

15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de até 30 minutos, durante o 

qual qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo 

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

15.1.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, o 

fato e o direito que a licitante deseja ser revisto pela autoridade superior. 

 

15.2.2. A manifestação motivada da intenção de recorrer será realizada 

exclusivamente no âmbito do Sistema Eletrônico Comprasnet, em campos 

próprios. 

 

15.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à 

intenção de recorrer, nos termos do subitem 15.1, importará decadência desse 

direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto, da licitação, a 

licitante declarada vencedora. 

 

15.1.4. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema, sendo avaliado 

tão somente a tempestividade e a existência de fundamentação da intenção de 

recurso. 

 

15.1.5. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as 

razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, 

ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, 

também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 

prazo da recorrente. Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o prazo de 05 

(cinco) dias para decidir sobre o Recurso. Caso entenda pela manutenção de 

sua anterior decisão, encaminhará o recurso à autoridade competente. 

 

15.2. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

15.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto da licitação a licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 
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15.4. Os autos do Processo Administrativo nº 175/2017 permanecerão com vista 

franqueada aos interessados na sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 

situada no SIA Trecho 06 Lotes 130 e 140, em Brasília – DF, nos dias úteis, no horário 

de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00. 

 

16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo menor preço global à licitante 

declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso. 

 

16.2. A homologação compete ao Presidente do CFMV. 

 

16.3. Quando houver recurso, a adjudicação e a homologação serão realizadas pela 

autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 

17 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o licitante vencedor será 

convocado via Ofício para assinatura do contrato, dentro do prazo de até 3 (três) 

dias úteis do recebimento do expediente, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital e em lei. 

 

17.1.1 O prazo supracitado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado aceito pela administração. 

 

17.1.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 

apresentada pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja 

pertinente e compatível com os termos deste edital, 

 

17.1.3. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante 

este CFMV para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-

la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio que achar necessário, para que seja(m) assinada(s) e devolvidas 

no prazo de até 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

17.1.4. O licitante que firmar contrato deve apresentar, no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 

administração, contados da data da entrega da via do instrumento contratual, o 
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comprovante de prestação de garantia no valor e nas condições descritas no 

Item 18 deste Edital; 

 

17.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de 

outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 

 

17.3. Quando o licitante convocado não assinar a contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após 

negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 

obedecida à ordem de classificação, conforme estabelece o § 2º do art. 64 da Lei 

8.666/1993. 

 

18 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

18.1.  As regras para apresentação da garantia contratual estão descritas no Item 33 do 

Termo de Referência, Anexo I do Edital, in verbis: 
 

33.1 O Licitante vencedor prestará garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados da data da 

entrega da via do instrumento contratual, em percentual equivalente a 5% (cinco por 

cento) sobre o valor global do contrato, com validade durante toda a execução do 

objeto e mais 1 (um) mês após o término da vigência contratual, podendo optar por 

qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária - 

CFMV e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

 

b) Seguro-garantia; 

 

c) Fiança bancária (observado o modelo do Anexo III do Edital). 

 

33.2 Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa 

renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil. 

 

33.3 Quando se tratar de caução em dinheiro, deverá ser recolhida pela 

CONTRATADA, em conta específica com correção monetária, a ser aberta na Caixa 

Econômica Federal, após obter junto à Área Administrativa, o competente ofício de 

encaminhamento. Neste caso, poderá ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, 

total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas 

decorrentes deste instrumento. 
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33.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá garantir o 

seguinte: 

 

33.4.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 

33.4.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 

 

33.4.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 

CONTRATADA;  

 

33.4.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela CONTRATADA; 

 

33.5 A modalidade de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item acima. 

 

33.6 A garantia será liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data 

do vencimento do contrato, desde que tenha havido o integral cumprimento das 

obrigações contratuais. 

 

33.7 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia 

de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

 

33.7.1 O atraso superior a 28 (vinte e oito) 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. 

 

33.8 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar 

sanções à CONTRATADA. 

 

33.8.1 Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, 

a FISCALIZAÇÃO do contrato poderá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora 

paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA 

bem como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa. 

 

33.9 A perda da garantia em favor do CFMV, por inadimplemento das obrigações 

contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 
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33.10 A garantia deverá ser integralizada num prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores. 

 

33.11 A garantia será considerada extinta:  

 

33.11.1 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 Administração, mediante termo circunstanciado, de 

que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 

 

33.11.2 após 30 dias após o término do contrato, observado o que determina a 

totalidade do item sobre as Garantias. 

33.12 Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extinção), 

incumbe à CONTRATADA oferecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, outra 

garantia em substituição, em percentual e nas condições previstas neste edital e na 

legislação de regência. 

 

19 - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

 

19.1. No interesse da Administração do CFMV, o valor inicial atualizado da 

contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento), com fundamento no art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93. 

 

19.1.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 

 

20 – LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

 

20.1. O local, prazos e condições de entrega ou execução estão descritas no Item 10 do 

Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

21 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

 

21.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE estão descritas nos 

Itens 37 e 38 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

22 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO E DA PROPOSTA 

COMERCIAL 
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22.1 As condições e os prazos de pagamento e a proposta comercial estão descritas no 

Item 35 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

23 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

23.1. As sanções administrativas estão descritas no Item 42 do Termo de Referência, 

Anexo I do Edital, in verbis: 

 
42.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e 

10.520/2002 e dos Decretos nº 3.555/2000 e 5.450/2005, a CONTRATADA que no 

decorrer da licitação: 

 

I - Não celebrar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 

proposta; 

 

II - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 

III - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

 

IV - Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;  

 

V - Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

 

VI - Comportar-se de modo inidôneo, e,  

 

VII - Cometer fraude fiscal. 

 

42.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 

ficará impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo da aplicação das multas previstas em edital e no contrato, e das demais 

cominações civil e penal, além de ser descredenciada no SICAF. 

 

42.3 Ainda, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, em caso de 

inadimplemento parcial ou total das suas obrigações, por qualquer uma das hipóteses 

previstas nos Incisos I ao XI do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, além das acima 

elencadas, as penalidades previstas nos arts. 86 e 87 do citado diploma legal, quais 

sejam: 

 

a) Advertência escrita, sempre que verificadas pequenas irregularidades, à juízo 

da Fiscalização, para as quais a CONTRATADA tenha concorrido; 

 

b) Multas moratória e/ou compensatória; 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

2
8

 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o CFMV, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada; 

 

42.4 As penas de multa ficam assim estabelecidas relativas ao fornecimento de bens 

e prestação de serviços:  

 

42.4.1 Moratória diária de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor do 

contrato, em caso de atraso, na execução do objeto, limitado a 30 (trinta) dias 

subsequentes. A partir do trigésimo - primeiro dia, configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença. Neste caso, o objeto licitatório será adjudicado ao próximo colocado no 

certame; 

 

42.4.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida. 

42.5 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis.  

 

42.6 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CFMV.  

42.7 No caso de aplicação de multa, o CFMV poderá reter a liberação do 

pagamento, de forma a assegurar o adimplemento da penalidade pecuniária aplicada, 

e caso a multa seja de valor superior aos pagamentos eventualmente devidos pelo 

CFMV, poderá será cobrado administrativamente ou judicialmente.  

 

42.8 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos 

serviços advier de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

42.9 As sanções, quando couberem, serão aplicadas pela autoridade administrativa, 

mediante instauração de processo administrativo prévio em que serão asseguradas o 

contraditório e ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999. 

 

42.10 A suspensão temporária de atividade e de impedimento de contratar com a 

Administração serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada a 

ampla defesa, sempre que a CONTRATADA reincidir na prática de infrações de 

maior gravidade à Administração. 
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42.11 As sanções supracitadas poderão ser aplicadas a CONTRATADA por período 

de até 2 (dois) anos. 

 

42.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF sem prejuízo das 

demais combinações legais. 

 

24 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

 

24.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma 

das ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

24.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os 

determinados por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, 

asseguradas, à Contratada, na segunda hipótese, a produção de contraditório e a 

dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da 

Administração para quê, se o desejar, a Contratada apresente defesa no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento da 

defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 

intimação comprovada da decisão rescisória. 

 

24.3. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 

 

I - Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

 

25 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

25.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. 
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25.3. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

 

25.4. O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como 

equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, aos licitantes 

interessadas em participar deste Pregão. 

 

25.5. A adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor e a homologação do 

certame não implicarão direito à contratação. 

 

25.6. A autoridade Superior poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal no CFMV, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

25..8. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 

contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame. 
 

25.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

será marcada outra data para a realização da sessão. 

 

25.10. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 

demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de Ata divulgada 

no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas 

Decreto nº 5.450/05 e na legislação pertinente. 

 

25.11. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo 

telefone (61) 2106-0400, ou por meio do e-mail pregao@cfmv.gov.br. 

 

25.12. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista 

dos autos do Processo Administrativo nº 175/2017, franqueada aos interessados. 

  

25.13. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
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25.13.1. ANEXO I – Termo de Referência (arquivo separado); 

25.13.2. ANEXO II – Orçamento Estimado; 

25.13.3. ANEXO III – Modelo de Carta de Fiança Bancária; 

25.13.4. ANEXO IV – Minuta do Contrato 

 

 

Brasília, 25 de agosto de 2017. 

 

 

Vitor Hugo da Silva Ramos 

Pregoeiro do CFMV 

Matr. 0345 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

O Anexo I - Termo de Referência encontra-se em arquivo separado. 
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ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

 
PESQUISA DE PREÇOS 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO - CFMV 

PA 175/2017 

OBJETOS QTD 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1. Conjunto de Licenças de 

Cessão de Direito de Uso 
1 1.350.000,00  1.350.000,00  280.000,00  280.000,00  268.800,00  268.800,00  

2. Implantação 1 - Serviço de 

Implantação da Solução 

Integrada de Gestão no Sistema 

CFMV/CRMV, exceto CRMV-

MG 

1 1.080.000,00  1.080.000,00  2.889.350,33  2.889.350,33  680.000,00  680.000,00  

CUSTO TOTAL DA 

MPLANTAÇÃO 1 

(Soma dos Itens 1 e 2) 

- 2.430.000,00  3.169.350,33  948.800,00  

3. Implantação 2 - Serviço de 

Implantação da Solução 

Integrada de Gestão no CRMV-

MG 

1 144.000,00  144.000,00  320.383,00  320.383,00  78.841,00  78.841,00  

CUSTO TOTAL DA 

IMPLANTAÇÃO 2 

(= item 3.) 

  144.000,00  320.383,00  78.841,00  

4. Mensalidade de Serviço 

Manutenção e Suporte do 

sistema 

30 169.000,00  5.070.000,00  150.000,00  4.500.000,00  200.000,00  6.000.000,00  

5. Mensalidade de Serviço 

de hospedagem do Sistemas 

Integrado de Gestão 

30 12.000,00  360.000,00  40.000,00  1.200.000,00  7.173,92  215.217,60  

6. Banco Anual de UST 

(Unidade de Serviço Técnico) 

do Serviço sob demanda. 

1500 980,00  1.470.000,00  760,00  1.140.000,00  500,00  750.000,00  

7. Banco Anual de Trechos 

de Deslocamento (UD, 

Unidade de Deslocamento) 

350 3.000,00  1.050.000,00  1.400,00  490.000,00  3.000,00  1.050.000,00  

CUSTO TOTAL (itens 4, 5, 6 

e 7) 
  7.950.000,00  7.330.000,00  8.015.217,60  

        CUSTO TOTAL DE CADA 

EMPRESA 
10.524.000,00  10.819.733,33  9.042.858,60  
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MÉDIA DE PREÇOS PARA O PREGÃO 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO - CFMV 

OBJETOS 

CUSTOS MÉDIOS 

MÉDIA 

UNITÁRIA 

MÉDIA 

TOTAL 

1). Conjunto de Licenças de Cessão de Direito de 

Uso 
632.933,33  632.933,33  

2). Implantação 1 - Serviço de Implantação da 

Solução Integrada de Gestão no Sistema 

CFMV/CRMV, exceto CRMV-MG 
1.549.783,44  1.549.783,44  

CUSTO TOTAL DA MPLANTAÇÃO 1 

(Soma dos Itens 1 e 2) 
2.182.716,78  

3). Implantação 2 - Serviço de Implantação da 

Solução Integrada de Gestão no CRMV-MG 
181.074,67  181.074,67  

CUSTO TOTAL DA IMPLANTAÇÃO 2 

(= item 3.) 
181.074,67  

4). Mensalidade de Serviço Manutenção e Suporte 

do sistema 
173.000,00  5.190.000,00  

5). Mensalidade de Serviço de hospedagem do 

Sistemas Integrado de Gestão 
19.724,64  591.739,20  

6). Banco Anual de UST (Unidade de Serviço 

Técnico) do Serviço sob demanda. 
746,67  1.120.000,00  

7). Banco Anual de Trechos de Deslocamento 

(UD, Unidade de Deslocamento) 
2.466,67  863.333,33  

CUSTO TOTAL (itens 4, 5, 6 e 7) 7.765.072,53  

   CUSTO MÉDIO 

TOTAL 
10.128.863,98  
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA 

GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), 

por seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como 

FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no 

Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em 

(endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para 

efeito de garantia à execução do Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), 

decorrente do processo licitatório (modalidade e número do instrumento convocatório 

da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o Conselho Federal 

de Medicina Veterinária para (objeto da licitação).  

 

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa 

AFIANÇADA, de todas as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, 

abrangendo o pagamento de:  

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO À CONTRATADA;  

 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato. 

 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do 

contrato) (valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do 

contrato), vencendo-se, portanto em (data).  

 

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela 

AFIANÇADA, o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das 

importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite 

acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de 

comunicação escrita do Conselho Federal de Medicina Veterinária.  

 

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 

(noventa) dias após o vencimento desta fiança.  

 

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada 

por este FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida 

neste ato e por este instrumento perante o Conselho Federal de Medicina Veterinária.  
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7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais 

e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o Conselho 

Federal de Medicina Veterinária se ver compelido a ingressar em juízo para demandar 

o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.  

 

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o 

(a) (nome da instituição fiadora) não tiver recebido do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária qualquer comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou 

termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, 

acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente 

extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou 

extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o 

FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.  

 

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada 

e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 

legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão 

autorizados a prestar a presente fiança.  

 

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir 

Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são 

autorizados pela referida entidade federal.  

 

 

 

(Local e data) 

(Instituição garantidora) 

(Assinaturas autorizadas) 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO Nº -----/2017 

 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO 

“PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO 

PARA PROCESSOS FINALÍSTICOS E 

ESPECÍFICOS DO SISTEMA 

CFMV/CRMV’S” QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV 

E A EMPRESA -------.  

 

 

  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 

140, neste ato representada por seu Presidente, BENEDITO FORTES DE 

ARRUDA, médico veterinário inscrito no CRMV-GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 

088.404.311-87, doravante denominada CONTRATANTE, e ----------, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° -------------, sediada na cidade 

de -----------, na Av/Rua -----------, neste ato representada pelo seu Procurador/Sócio, 

Sr. (a) -------------------, -----(nacionalidade)----, ----(estado civil)----, -----(profissão)---

-, inscrito no CPF/MF sob o n° --------------, portador da cédula de identidade n° -------

-------, expedida pela -------------, em conformidade com a procuração/contrato social 

contidos nas folhas ----------- do Processo Administrativo nº 175/2017, doravante 

denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, por força 

do presente instrumento, elaborado de acordo com minuta examinada pela Assessoria 

Jurídica, “ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93, e em 

conformidade com o constante do processo acima citado, este CONTRATO PARA 

PRESTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PARA PROCESSOS 

FINALÍSTICOS E ESPECÍFICOS DO SISTEMA CFMV/CRMV’S, mediante 

execução indireta sob o regime de empreitada por preço global, que se regerá pelas 

disposições da Lei n° 8.666/93, e pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de solução integrada 

de gestão para processos finalísticos e específicos do sistema CFMV/CRMVs, 

conforme Item 1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

2.1. O valor total deste contrato para o período de sua vigência de 30 (trinta) meses, é 

de R$ ______(_____), conforme tabela a seguir: 

 

Objetos 

 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1). Conjunto de Licenças de Cessão de Direito de Uso R$ -- R$ -- 

2). Implantação 1 - Serviço de Implantação da Solução 

Integrada de Gestão no Sistema CFMV/CRMV, exceto 

CRMV-MG 
R$ -- R$ -- 

CUSTO TOTAL DA MPLANTAÇÃO 1 

(Soma dos Itens 1 e 2) 
R$ -- 

3). Implantação 2 - Serviço de Implantação da Solução 

Integrada de Gestão no CRMV-MG 
R$ -- R$ -- 

CUSTO TOTAL DA IMPLANTAÇÃO 2 

(= item 3.) 
R$ -- 

4). Mensalidade de Serviço Manutenção e Suporte do 

sistema 
R$ -- R$ -- 

5). Mensalidade de Serviço de hospedagem do 

Sistemas Integrado de Gestão 
R$ -- R$ -- 

6). Banco Anual de UST (Unidade de Serviço 

Técnico) do Serviço sob demanda. 
R$ -- R$ -- 

7). Banco Anual de Trechos de Deslocamento (UD, 

Unidade de Deslocamento) 
R$ -- R$ -- 

CUSTO TOTAL (itens 4, 5, 6 e 7) R$ -- 

 

Valor Total 

 

R$ -- 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

3.1. As condições e os prazos de pagamento estão descritos no Item 35 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA 

 

4.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota de Empenho nº ------, 

sob as Rubricas nºs 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 – Sistema de Processamentos de 

Dados; 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 – Manutenção e Conservação de Software-PJ; 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 – Hospedagem de Sistemas-PJ e 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – Outros Serviços Prestados-PJ, do plano de contas em 

vigor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

E EXECUÇÃO 

 

5.1. O local, os prazos e as condições de entrega e execução estão descritos no Item 10 

do Termo de Referência. 

 

Local  

 

10.1 Os bens deverão ser entregues na SEDE do CFMV - Conselho Federal de 

Medicina Veterinária - SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 - Brasília-DF - CEP 

71205-060, por meio dos telefones: (61) 2106-0400 - Fax: (61) 2106-0444, na 

Área de Gestão da Tecnologia da Informação (AGETI), nos horários de 08:00 

a 17:00, de segunda a sexta-feira; 

 

10.2 As atividades de planejamento e decisões deverão ser executadas na 

SEDE do CFMV. 

 

10.3 As atividades de implantação do Sistema de Informações deverão ser 

executadas a partir da Sede do CFMV e nas Sedes do CRMV’s em sequência 

ser definida na Fase de Planejamento. O Anexo I possui os endereços das 

Sedes e Delegacias/Unidades deverá ser usado como referência para escolha e 

otimização da dinâmica de implantação.  
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Prazos 

 

10.4 O cronograma a seguir serve como uma estimativa de prazos, com base 

em implantações de ERP no mercado. A precisão do prazo depende da 

aderência da solução inicial, das decisões tomadas pela CONTRATANTE na 

fase de planejamento, diferenciais de complexidade e da disponibilidade dos 

Conselhos. O cronograma detalhado será elaborado em conjunto com a 

CONTRATADA buscando manter os prazos máximos ou sua redução. 

 
Etapa ...

Instauração do Projeto

Fase de Planejamento

Preparação para Implantação

Fase 1 da Implantação (exceto CFMV-MG)

Fase 2 da Implantação (exceto CFMV-MG)

Operação Assistida (exceto CFMV-MG)

Fase 1 da Implantação no CFMV-MG

Fase 2 da Implantação no CFMV-MG

Operação Assistida no CFMV-MG

Integração com sistemas legados

Serviço Manutenção e Suporte a Usuários

Serviço de hospedagem

Serviço de evolução do sistema e ...

Primeira Fase Segunda Fase Integrações
Planejamento e 

Controle
Serviços Continuados

Mês 30Mês 12Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11

 
 

10.5 A Instauração do Projeto deverá ser executada em até 15 (quinze) dias 

após a assinatura do contrato entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

Nesta fase serão realizadas todas as atividades que irão prover subsídios à 

execução do contrato por parte da CONTRATANTE, como alocação de 

equipe, responsabilidades, disponibilização de equipamentos, preparação de 

sistema de apoio, elaboração de documentos, reuniões internas e com a 

CONTRATADA, entre outras. 

 

10.6 A Fase de Planejamento será realizada em 30 dias após a Instauração do 

Projeto e Reunião Inaugural.  

 

10.7 A Fase de Preparação para Implantação deverá ser executada 

simultaneamente à Fase de Planejamento e executada em até 30 dias devendo 

ser finalizada antes de início da Fase 1 da Implantação (exceto CRMV-MG). 

Caso todas as atividades necessárias para início das atividades das fases 

posteriores sejam concluídas, poderá iniciar-se as atividades das respectivas 

fases em que seus pré-requisitos foram atendidos. 
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10.8 A Fase 1 da Implantação (exceto CRMV-MG) deverá ser executada em 

4,5 meses após as fases de Planejamento e Preparação para Implantação.  

 

10.9 A Fase 2 da Implantação (exceto CRMV-MG) deverá ser executada em 5 

meses após as fases de Planejamento e Preparação para Implantação e após 

conclusão de 50% da Fase 1 da Implantação (exceto CRMV-MG) ou quando 

for decidido em comum acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE 

que seu momento de início deverá ser antecipado ou adiado. Caso todas as 

atividades necessárias para início das atividades das fases posteriores sejam 

concluídas, poderá iniciar-se as atividades das respectivas fases em que seus 

pré-requisitos foram atendidos. 

 

10.10 A Operação Assistida (exceto CRMV-MG) será executada 

recorrentemente a cada implantação da Fase 1 e/ou Fase 2 da Implantação 

(exceto CRMV-MG) por 10 (dez) dias úteis em cada Conselho. 

 

10.11 A Fase 1 da Implantação no CRMV-MG deverá ser executada em 

3 meses, não iniciando antes de 3 meses após o término das fases de 

“Planejamento” e “Preparação para Implantação” e poderá ocorrer 

simultaneamente com outras fases em casos justificados.  

 

10.12 A Fase 2 da Implantação no CRMV-MG deverá ser executada em 

2 meses, após conclusão de pelo menos 50% da Fase 1 da Implantação no 

CRMV-MG ou quando for decidido em comum acordo entre CONTRATADA 

e CONTRATANTE que seu momento de início deverá ser antecipado ou 

adiado.  

 

10.13 A Operação Assistida no CRMV-MG deverá ser executada após 

as implantações modulares da Fase 1 e/ou Fase 2 no CRMV-MG até a 

completa estabilização das implantações. 

 

10.14 Durante o período necessário à aprovação dos artefatos pela 

CONTRATANTE, a contagem de prazo pode ser suspensa ou prorrogada.   

Condições de Execução 
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10.15 A comunicação entre as equipes da CONTRATANTE e da 

CONTRATADA deverão ser realizadas em língua portuguesa.  

 

10.16 A documentação produzida durante a execução do contrato, 

incluindo, atas de reunião, documentação técnica, relatórios, manuais e outros 

tipos de documento, deverá ser elaborada em língua portuguesa.  

 

10.17 Os relatórios e documentos devem ser apresentados nas reuniões 

periódicas de status ao longo de toda a implantação.  

 

10.18 Os dados disponibilizados são de domínio da CONTRATANTE. 

 

10.19 A CONTRATADA elaborará documentação e realizará 

capacitação dos técnicos da CONTRATANTE no que diz respeito à 

transferência de conhecimento da implantação, parametrização, customização 

do processo de trabalho. 

 

10.20 A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE 

documentação de banco de dados, como diagramas por assunto, dicionário de 

dados e procedimentos, com objetivo de possibilitar integrações posteriores 

com outros sistemas da CONTRATANTE ou extração de informações.  

 

10.21 Em relação a todas as entregas a serem efetuadas, os produtos de 

software e respectivas rotinas de execução deverão funcionar plenamente no 

ambiente de homologação antes de serem transferidos ao ambiente de 

produção. 

 

10.22 A CONTRATADA apresentará relatórios de execução parcial e 

final e as respectivas documentações técnicas para aceite pela 

CONTRATANTE em períodos definidos pela CONTRATANTE de acordo 

com as características do serviço prestado. 

 

10.23 A CONTRATADA é a responsável por todos os custos 

necessários para integração e compatibilidade da Solução Integrada de Gestão 
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fornecido com qualquer software adicional que faça parte da Solução, na 

vigência do contrato. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, 

TELEFONE E E-MAIL 

 

6.1 A área responsável pelo recebimento do objeto deste contrato será o Núcleo de 

Desenvolvimento de Sistemas da AGETI - Área de Gestão da Tecnologia da 

Informação do CFMV, acessível pelos telefones (61) 2106-0408 ou pelo e-mail 

informatica@cfmv.gov.br. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 

7.1 O vigência e o reajuste estão descritos no Item 43 do Termo de Referência, Anexo 

I do Edital, in verbis: 
 

43.1 Considerando as justificativas contidas no item 2.2 desse TR, o cronograma de 

execução, bem como a natureza continuada dos serviços que se visa contratar, o 

contrato deverá ter vigência por 30 (trinta) meses, a contar da data da Publicação 

do Extrato do Contrato no D.O.U – Diário Oficial da União, podendo ser 

prorrogada, de comum acordo entre as partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, 

quando comprovadamente vantajoso para o CFMV. 

 

43.2 Quando aplicável, a prorrogação da vigência do contrato será precedida de 

pesquisa mercadológica a fim de se verificar se as condições oferecidas pela 

CONTRATADA permanecem vantajosas à CONTRATANTE;  

 

43.3 Na hipótese de rescisão contratual, a CONTRATANTE executará a garantia 

contratual para ressarcimento da Administração, nos termos do art. 80, inciso III, da 

lei 8.666/93. 

 

43.4 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

43.5 Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados a partir do 13º mês 

de vigência do contrato e posteriormente a cada 12 meses, utilizando-se para o 

cálculo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que o 

substitua, respeitando as condições abaixo para cada item da solução: 
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43.5.1 Licenças de cessão de direito de uso dos softwares – irreajustável, pois trata-

se de mera aquisição. 

 

43.5.2 Serviço de implantação - passível de reajuste sobre o saldo remanescente. 

 

43.5.3 Serviço de manutenção e suporte técnico (contínuo) – passível de reajuste; 

 

43.5.4 Serviço de hospedagem (contínuo) – passível de reajuste; 

 

43.5.5 Serviço de evolução do sistema e capacitação de usuários (sob demanda) – 

passível de reajuste. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

8.1 A garantia contratual está descrita no Item 33 do Termo de Referência, Anexo I do 

Edital. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 As obrigações da contratante estão descritas no Item 37 do Termo de Referência, 

Anexo I do Edital. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1 As obrigações da contratada estão descritas no Item 38 do Termo de Referência, 

Anexo I do Edital. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 

8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
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12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma 

das ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

12.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os 

determinados por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, 

asseguradas, à Contratada, na segunda hipótese, a produção de contraditório e a 

dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da 

Administração para quê, se o desejar, a Contratada apresente defesa no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento da 

defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 

intimação comprovada da decisão rescisória. 

 

12.3. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 

 

I - Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

 

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

12.5. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

12.6. Na hipótese de rescisão contratual, a CONTRATANTE executará a garantia 

contratual para ressarcimento da Administração, nos termos do art. 80, inciso III, da lei 

8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, 

Decreto nº 5.450/2005 e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 

18/2017, constante do Processo Administrativo CFMV nº 175/2017, bem como à 

proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1 As sanções estão descritas no Item 42 do Termo de Referência, Anexo I do 

Edital, in verbis: 
 

42.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e 

10.520/2002 e dos Decretos nº 3.555/2000 e 5.450/2005, a CONTRATADA que no 

decorrer da licitação: 

 

I -Não celebrar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 

proposta; 

 

II -Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 

III -Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

 

IV -Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;  

 

V -Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

 

VI -Comportar-se de modo inidôneo, e,  

 

VII -Cometer fraude fiscal. 

 

42.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 

ficará impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo da aplicação das multas previstas em edital e no contrato, e das demais 

cominações civil e penal, além de ser descredenciada no SICAF. 

 

42.3 Ainda, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, em caso de 

inadimplemento parcial ou total das suas obrigações, por qualquer uma das hipóteses 

previstas nos Incisos I ao XI do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, além das acima 

elencadas, as penalidades previstas nos arts. 86 e 87 do citado diploma legal, quais 

sejam: 

 

a) Advertência escrita, sempre que verificadas pequenas irregularidades, à juízo da 

Fiscalização, para as quais a CONTRATADA tenha concorrido; 

 

b) Multas moratória e/ou compensatória; 
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c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o CFMV, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada; 

 

42.4 As penas de multa ficam assim estabelecidas relativas ao fornecimento de bens 

e prestação de serviços:  

 

42.4.1 Moratória diária de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor do contrato, 

em caso de atraso, na execução do objeto, limitado a 30 (trinta) dias subsequentes. A 

partir do trigésimo - primeiro dia, configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. Neste caso, o 

objeto licitatório será adjudicado ao próximo colocado no certame; 

 

42.4.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida. 

 

42.5 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis.  

 

42.6 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CFMV.  

 

42.7 No caso de aplicação de multa, o CFMV poderá reter a liberação do pagamento, 

de forma a assegurar o adimplemento da penalidade pecuniária aplicada, e caso a 

multa seja de valor superior aos pagamentos eventualmente devidos pelo CFMV, 

poderá será cobrado administrativamente ou judicialmente.  

 

42.8Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos 

serviços advier de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

42.9As sanções, quando couberem, serão aplicadas pela autoridade administrativa, 

mediante instauração de processo administrativo prévio em que serão asseguradas o 

contraditório e ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999. 

 

42.10A suspensão temporária de atividade e de impedimento de contratar com a 

Administração serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada a 
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ampla defesa, sempre que a CONTRATADA reincidir na prática de infrações de 

maior gravidade à Administração. 

 

42.11As sanções supracitadas poderão ser aplicadas a CONTRATADA por período 

de até 2 (dois) anos. 

 

42.12As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF sem prejuízo das 

demais combinações legais. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

15.1. Este contrato regula-se pela Lei n° 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Lei 

Complementar n.º 123/2006, e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, bem como 

por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. 

 

15.2. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como ocorrências 

que possam ter implicações neste Contrato, serão registradas por escrito e assinadas 

pelos prepostos/representantes. 

 

15.3. Estão incluídos no preço todos os custos de fornecimentos e/ou serviços, sendo 

de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação das obrigações 

tributárias (diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, 

transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 

contrato. 

 

15.4. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou não, 

ou inexecução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado em 

decorrência de seu ato, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

15.5. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, salvo 

se derivados de atuação culposa, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 

393 do Código Civil Brasileiro. 

 

15.6. Os empregados e outros prepostos utilizados pela CONTRATADA na prestação 

de serviços ora contratados não terão qualquer vinculação com a CONTRATANTE, 

mormente de natureza trabalhista ou civil, responsabilizando-se a CONTRATADA 

pelos respectivos direitos e deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais, 

independentemente de qualquer envolvimento da CONTRATANTE. 
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15.7. Caso a CONTRATANTE, a qualquer tempo, venha a ser notificado ou citado, 

administrativa ou judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações 

trabalhistas ou previdenciárias pertinentes às relações de empregos de que trata este 

subitem, a CONTRATADA obriga-se a responder pronta e exclusivamente perante 

tais reivindicações. 

 

15.8. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o 

intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por 

base o que dispõem as Leis nº 8.666/93 e demais legislações vigentes aplicáveis à 

espécie. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

16.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada pela Área de Gestão Administrativa ou por representante da 

CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de 

terceiros. 

 

16.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto 

aceito pela CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 

 

16.3. A atestação de conformidade dos serviços cabe ao titular do setor responsável 

pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 

17.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste contrato, por 

extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme previsto no 

parágrafo único, art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – 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, Seção Judiciária do Distrito Federal com exclusão de 
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qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, 

inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois 

de lidas, são assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e 

CONTRATADA.  

 

Brasília, ___/___/ 2017. 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

EMPRESA 

Contratado 


