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TERMO DE RECEBIMENTO – CARTA-CONVITE Nº 02/2015 

REPETIÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO 

 
Obs.: Preenchimento com “letra de forma”. 

 

 

NOME: _______________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________________________ 

 

CNPJ ou CPF: _________________________________________________________________ 

 

TELEFONE(S): (______) ________________________________________________________ 

 

FAX: (______) _________________________________________________________________ 

 

E-MAIL: _______________________________________________________________________ 

 
Recebi do Conselho Federal de Medicina Veterinária cópia da Carta-Convite nº 02/2015 

(Repetição do Ato de Convocação), cujos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA serão 

recebidos pela Comissão Permanente de Licitação, às 10h do dia 30 de novembro de 2015, na 

sede do CFMV situada no SIA – Trecho 06 – Lotes 130 e 140 – Brasília/DF. 

 

Brasília, _____de _____________ 2015. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
 
O Procedimento Licitatório previsto obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações.  

 
Esta nova convocação visa atender à Súmula nº 248 do TCU, haja vista que não comparecerem 
empresas na sessão pública marcada para o dia 15 de outubro de 2015, às 10h. 

 
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, a presente Carta-Convite e seus Anexos, nos dias 
úteis, no horário das 8h às 17h, na sede do CFMV ou fazer o download por meio do endereço 
eletrônico http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao. 

 
Comissão Permanente de Licitação do CFMV 

Carta-Convite nº 02/2015 

Processo Administrativo CFMV nº 4007/2014 

E-mail: comissaodelicitacao@cfmv.gov.br 

Telefone: (61) 2106-0400 / Fax: (61) 2106-0444 

mailto:comissaodelicitacao@cfmv.gov.br
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

REPETIÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO 

 

Carta-Convite nº 02/2015 

 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – doravante denominado 

apenas CFMV, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela 

Portaria CFMV nº 063, de 26 de dezembro de 2014, leva ao conhecimento dos interessados 

que, na forma da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 

realizará licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, mediante as 

condições estabelecidas nesta Carta-Convite e seus Anexos. 

 

Esta licitação observará as disposições do presente Edital e seus Anexos e ainda aos preceitos 

do Direito Público, em especial a Lei 8.666/1993 com suas alterações, Lei Complementar nº 

123/2006, artigos 966 e 980 do Código Civil e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie. 

 

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

"DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA” 

 

LOCAL Sede do CFMV, situado no SIA Trecho 06, Lote 130 e 140 - Brasília/DF 

DATA 30 de novembro de 2015 

HORÁRIO 10:00 (horário de Brasília) 

 

INTEGRAM ESTE ATO CONVOCATÓRIO OS SEGUINTES ANEXOS: 

 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento;  

ANEXO III – Modelo de Declaração de Idoneidade;  

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento de Habilitação; 

ANEXO V – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de não emprego de trabalho de menor; 

ANEXO VII – Outras Declarações; 

ANEXO VIII – Declaração de compromisso profissional; 

ANEXO IX – Modelo de Proposta Comercial; e 

ANEXO X – Minuta Contratual. 
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1.  DO OBJETO 

 

1.1. A presente Carta-Convite tem por objeto a contração de pessoa física ou jurídica para 

prestação serviços de consultoria, realização de estudo e apresentação de conclusões 

relativamente à definição do(s) modelo(s) de uniforme(s) a ser(em) implementado(s) no 

CFMV, conforme Termo de Referência - Anexo I. 

 

2.  DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste Convite quaisquer licitantes (Pessoa Física ou Jurídica) que 

comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Ato Convocatório 

para a execução de seu objeto, em especial quanto à documentação, que consiste em:  

 

2.2. No caso de participação de Pessoa Jurídica, a presente licitação é exclusiva para as 

microempresas - ME's e empresas de pequeno porte – EPP's, garantido o tratamento 

diferenciado, nos termos da LC nº 123/06. 

 

2.2.1. Credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, devendo a 

Licitante, ou seu representante, comprovar a existência dos necessários poderes para a 

formulação de propostas e para a prática dos demais atos inerentes ao certame (modelo 

sugerido no Anexo II).  

 

2.2.2. Declaração da Licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação (modelo sugerido no Anexo IV). Em razão do estabelecido na Lei 

Complementar nº 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte que não 

puderem comprovar sua regularidade fiscal, deverão declarar que atendem às demais 

exigências de habilitação contidas no Edital; 

 

2.2.3. Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo 

sugerido no Anexo V, se for o caso.  

 

2.3. No caso de participação de Pessoa Física, o credenciamento junto à Comissão Permanente 

de Licitação – CPL, deverá ser apresentado as seguintes declarações: 

 

2.3.1. Comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e 

para a prática dos demais atos inerentes ao certame (modelo sugerido no Anexo II).  

 

2.3.2. Declaração da pessoa física dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação (modelo sugerido no Anexo IV). 

 

2.4. Não poderão participar da presente Licitação:  



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

SIA -  Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – Cep: 71205-060 – Brasília/DF 

E-mail: cfmv@cfmv.gov.br – Home page: www.cfmv.gov.br 

Tel: (61) 2106-0400 – Fax: (61) 2106-0444 

4 

 

2.4.1. Empresário/Empresa suspenso de participar de licitação e impedido de contratar 

com o CFMV, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

2.4.2. Empresário/Empresa declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida sua reabilitação; 

 

2.4.3. Empresário/Empresa impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo 

da sanção aplicada; 

 

2.4.4. Empresário/Empresa proibido de contratar com o Poder Público, em razão do 

disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

 

2.4.5. Empresário/Empresa proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 

12 da Lei nº 8.429/92; 

 

2.4.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666/93; 

 

2.4.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 

8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas 

no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu 

conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no 

processo licitatório.  

 

2.4.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 

2.4.8. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 

objeto deste Convite; 

 

2.4.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

 

2.4.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum;  

 

2.4.11. Consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição. 
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2.5. Não será admitida a participação de cooperativas.  

 

2.6. Fica, também, expressamente vedada a participação de: 

 

2.6.1. conselheiros, presidente, empregados do CFMV e qualquer pessoa física ou 

jurídica, que com eles mantenham vínculo empregatício ou de sociedade; 

 

2.6.2. cônjuges e parentes, até terceiro grau, de conselheiros, do presidente e empregados 

do CFMV; 

 

2.6.3. pessoa jurídica integrada por cônjuges e/ou parentes, até o terceiro grau, de 

conselheiros, do Presidente e empregados do CFMV.  

 

3.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

 

3.1. No ato da abertura da Licitação, a Licitante poderá estar representada por seu 

representante legal ou por procurador regularmente constituído.  

 

3.2. A pessoa física, no momento da abertura da Sessão, deverá providenciar o seu 

credenciamento junto ao Presidente da CPL, que consiste na apresentação da documentação 

citada no subitem 2.3.1. e 2.3.2. 

 

3.3. A pessoa jurídica, no momento da abertura da Sessão, deverá providenciar o seu 

credenciamento junto ao Presidente da CPL, que consiste na apresentação da documentação 

citada no subitem 2.2.1., 2.2.2. e 2.2.3., observando ainda que:  

 

3.3.1. Se o representante da Licitante for alguém a quem o Ato 

Constitutivo/Estatuto/Contrato Social confira tais poderes, não haverá a necessidade de 

instrumento de mandato próprio, bastando que ele apresente, o respectivo Ato 

Constitutivo/Estatuto/Contrato Social (fotocópia autenticada ou original) e documento de 

identidade civil (fotocópia autenticada ou original).  

 

3.3.2. Caso a Licitante encaminhe um procurador para acompanhar o procedimento 

licitatório, deverá formalizar uma Procuração ou Carta de Credenciamento (modelo 

sugerido no Anexo II), em cuja firma do representante legal da Licitante deverá estar 

reconhecida, nomeando o procurador, com poderes expressos para formular propostas, 

acordar, discordar e transigir em nome da Licitante, bem como para acompanhar as 

demais ocorrências e realizar todos os atos inerentes ao certame, dentre outros, a qual 

deverá ser entregue ao Presidente da CPL, na data de abertura dos envelopes, 

conjuntamente com o respectivo Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato Social (fotocópia 

autenticada ou original). A prova da identificação pessoal do procurador presente deverá 
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ser feita por meio da apresentação de seu documento de identidade civil (fotocópia 

autenticada ou original). 

 

3.4. Os documentos listados no item anterior deverão ser apresentados fora dos envelopes 

de habilitação e proposta de preço, e serão juntados ao processo licitatório.  

 

3.5. O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV não se responsabilizará por 

envelopes de “Documentos de Habilitação”, e “Proposta de Preço” que não sejam entregues à 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, no local, data e horário definidos nesta Carta-

Convite. 

 

3.6. Caso os interessados não queiram participar da sessão de abertura, poderão encaminhar à 

Sede do CFMV, no SIA – Trecho 06 – Lotes 130 e 140 – Brasília/DF, envelope lacrado 

contendo os dois envelopes (“Documentos de Habilitação”, e “Proposta de Preço”), até 30 

(trinta) minutos antes do horário marcado para o início da sessão, devendo conter FORA DOS 

ENVELOPES nos termos previstos no item 7.2 desta Carta-Convite. 

 

3.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de propostas e de habilitação após o 

prazo estabelecido nesta Carta-Convite.  

 

3.8. A falta de apresentação dos documentos exigidos nos subitens anteriores, ou a sua 

incorreção, impedirá o representante legal de se manifestar e responder pela Licitante em 

quaisquer umas das fases do procedimento licitatório. 

 

3.9. Será admitido somente 01 (um) representante por Licitante. Nenhuma pessoa física, ainda 

que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma empresa.  

 

3.10. Não será permitida a participação, como representantes, de menores de 18 (dezoito) anos, 

exceto se emancipados.  

 

3.11. Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita do representante 

credenciado da Licitante, cujas declarações a obrigarão administrativa e civilmente.  

 

3.12. Excepcionalmente, caso a licitante necessite realizar autenticação pela CPL dos 

documentos relativos a habilitação (envelope 1), poderá comparecer ao CFMV até o 30 

(trinta) minutos antes da abertura da sessão pública. 

 

3.12.1. Só serão realizadas autenticações dos documentos acompanhados dos seus 

respectivos originais. 
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4.  DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS – ME E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE– EPP 

 

4.1. Na presente Licitação e em especial no que tange à definição dos critérios de empate entre 

as propostas apresentadas, será aplicado às ME/EPP, assim definidas em lei, tratamento 

diferenciado na fase de habilitação, tal qual preceitua a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, bem como o Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.  

 

4.2. Será considerada ME/EPP a pessoa jurídica enquadrada no conceito trazido pelo artigo 3º 

da LC 123/06. A Licitante que desejar receber referido tratamento diferenciado deverá 

apresentar, em conjunto com a documentação exigida para o credenciamento e, para fins de 

comprovação de tal condição, Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte 

(modelo sugerido no Anexo V). 

 

4.3. Desta feita, conforme explanam os artigos 44 e 45 da LC 123/06, bem como o artigo 5º do 

Decreto nº 6.204/07, serão consideradas empatadas a proposta mais bem classificada as 

propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada.  

 

4.4. Ocorrendo o empate, a ME/EPP mais bem classificada poderá apresentar nova proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame. 

 

4.4.1. Tal apresentação deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, a contar 

da convocação pelo Presidente da CPL, sob pena de preclusão.  

 

4.5. Não ocorrendo contratação da ME/EPP mais bem classificada, na forma do item 4.4., 

serão convocadas as ME/EPP que porventura se enquadrem na hipótese do item 4.3., na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

 

4.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se encontrem no 

intervalo de 10% (dez por cento) acima aludido, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

4.6.1. Em sendo apresentada melhor oferta pela ME/EPP vencedora do sorteio, será a 

essa a empresa declarada vencedora do objeto do certame.  

 

4.6.2. Não se aplica o sorteio acima aludido quando, por sua natureza, o procedimento 

não admitir o empate real, sendo classificados conforme a ordem de apresentação pelos 

licitantes. 
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4.7. Na hipótese da não contratação de nenhuma ME/EPP, na forma do Item 4.4., o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora.  

 

4.8. O acima aludido somente se aplicará quando a melhor oferta, desde logo, não tiver sido 

apresentada por ME/EPP.  

 

4.9. O momento para a verificação do empate e aplicação das disposições acima se dará ao 

final da etapa de Julgamento das Propostas. 

 

4.10. Serão assegurados às ME/EPP, ainda, os benefícios elencados nos artigos 1º ao 5º do 

Decreto nº 6.204/07.  

 

5.  DO VALOR ESTIMADO 

 

5.1. O valor global estimado como referência para a contratação da consultoria é de R$ 

19.940,00 (dezenove mil novecentos e quarenta reais). 

 

6.  VISTORIA/VISITA 

 

6.1. Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local da execução dos serviços. 

 

7.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

7.1. Os interessados deverão entregar simultaneamente 02 (dois) envelopes – um com a 

“DOCUMENTAÇÃO” e outro com a “PROPOSTA COMERCIAL”, devidamente identificados 

conforme descrito abaixo, até às 10h do dia 13 de outubro de 2015, na sede do CFMV - 

SIA – Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – Brasília/DF: 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

CARTA-CONVITE Nº 02/2015 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (nome completo do licitante) 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

CARTA-CONVITE Nº 02/2015 
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ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: (nome completo do licitante) 

 

7.2. Caso os interessados não queiram participar da sessão de abertura, admitir-se-á a remessa 

dos envelopes de “Documentação” e de “Proposta Comercial” via correio ou qualquer outro 

sistema de envio, desde que entregues no endereço constante no preâmbulo do edital em 

até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para o início da sessão, devendo constar 

FORA DOS ENVELOPES de habilitação e proposta, as seguintes documentações:  

 

7.2.1. No caso de pessoa jurídica:  

 

a - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (modelo sugerido no 

Anexo IV); 

 

b - Declaração de que se enquadra como Microempresa - ME ou Empresa de 

Pequeno Porte-EPP (modelo sugerido no Anexo V); 

 

c – Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato Social (fotocópia autenticada por cartório 

ou acompanhada do original), documento de identidade civil do 

representante/procurador (fotocópia autenticada). 

 

d - Comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas 

e para a prática dos demais atos inerentes ao certame (modelo sugerido no Anexo 

II). 

 

7.2.2. No caso de pessoas física:  

 

a - Cópia autenticada ou cópia acompanhada do original da cédula de identidade 

(RG); 

 

b - Cópia autenticada ou cópia acompanhadas do original do comprovante de 

domicílio/residência, em nome da pessoa. 

 

c - cópia autenticada ou cópia acompanhada do original do CPF; 

 

d - Comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas 

e para a prática dos demais atos inerentes ao certame (modelo sugerido no Anexo 

II).  
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e - Declaração da pessoa física dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação (modelo sugerido no Anexo IV). 

 

7.2.3. Ocorrendo esta hipótese, os 02 (dois) envelopes (habilitação e proposta), deverão 

está devidamente lacrados e remetidos dentro de um único invólucro, identificado 

conforme abaixo: 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

CARTA-CONVITE Nº 02/2015 

INVÓLUCRO ÚNICO 

(DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL) 

SIA – TRECHO 6 – LOTES 130 E 140 

BRASÍLIA/DF – 71205-060 

 

7.3.  É de inteira responsabilidade do remetente a integridade ou a entrega em tempo hábil dos 

envelopes de documentação e proposta comerciais remetidos ao Conselho Federal de Medicina 

Veterinária - CFMV, encaminhados por via postal ou qualquer outro sistema de envio. 

 

8.  DAS FASES DO CERTAME 

 

8.1. A Carta-Convite será procedida das seguintes fases: 

 

8.1.1. 1ª Fase - Entrega dos envelopes; 

8.1.2. 2ª Fase - Do Credenciamento; 

8.1.2. 3ª Fase - Abertura dos envelopes e Julgamento da habilitação;  

8.1.3. 4ª Fase - Abertura e Julgamento da proposta;  

8.1.4. 5ª Fase - Homologação do procedimento;  

8.1.5. 6ª Fase - Adjudicação pelo menor preço global.  

 

9.  DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

9.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes, contendo os Documentos de 

Habilitação e as Propostas de Preços serão dirigidas pelo Presidente da CPL do CFMV e 

realizada de acordo com a Legislação vigente e em conformidade com esta Carta-Convite e 

seus Anexos, no dia, hora e local já determinados neste.  

9.2. Aberta a sessão, o representante da Licitante entregará ao Presidente da CPL a 

Documentação exigida para o Credenciamento, e em envelopes separados, 

“DOCUMENTAÇÃO” e a “PROPOSTA COMERCIAL". 
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9.3. Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, de acordo com o horário 

constante do preâmbulo, nenhum outro será aceito. 

 

9.4. Em seguida, os envelopes serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação e pelos licitantes presentes, sendo iniciado o credenciamento dos representantes das 

Licitantes presentes. 

 

9.5. Após formalizada a ata de credenciamento dos licitantes presentes, bem como dos que 

enviaram os envelopes via correio, se for o caso, será realizado previamente ao exame da 

documentação de habilitação das licitantes a verificação de 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: 

 

9.5.1.Pessoa Jurídica: 

 

a) SICAF; ou certidões equivalentes 

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

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

 

c) 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). 

 

9.5.2. Pessoa Física: 

 

a) Comprovante de Situação Cadastral no CPF; 

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

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

 

c) 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). 

 

9.5.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.5.2. Constatada a existência de qualquer um dos motivos elencados nas alíneas previstas 

nos itens 9.5.1 e 9.5.2., a Comissão analisará a abrangência da sanção e declarará, se for o 

caso, como licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

9.6. Posteriormente, se assim for o caso, serão abertos os envelopes contendo os Documentos 

de Habilitação sendo rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL e 

pelos licitantes presentes, sendo observada a Súmula nº 248 do TCU. 

 

9.7. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

reunir-se, informando os licitantes. 

 

9.7.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes 

e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a 

fase de habilitação. 

 

9.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois 

de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso.  

 

9.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos 

os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

 

9.10. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 

os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 

mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

 

9.11. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou 

só conhecidos após o julgamento. 

 

9.12. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item o 

11 desta Carta-Convite. 

 

9.13. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram 

ou desclassificaram. 
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9.14. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

9.15. Será considerada vencedora a proposta que, atendidas todas as especificações do 

Convite, oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, considerando os valores indicados até duas 

casas decimais, após a vírgula. 

 

9.15.1. A proposta comercial deverá ser elaborada em língua portuguesa, em papel 

timbrado da empresa, com a especificação completa do objeto, em uma via, contendo os 

custos detalhados de cada serviço que será executado e seu valor Global, podendo ser 

utilizado o modelo de proposta constante do anexo IX; 

 

9.15.1.1. Em caso pessoa jurídica a proposta deverá ser apresentada 

preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

 

9.15.2. No preço proposto para o objeto deverão estar inclusas todas as despesas, bem 

como outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à plena execução do 

objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras 

despesas. 

 

9.15.3. Validade da Proposta - A Proponente deverá especificar o prazo de validade da 

proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da licitação. 

 

9.16. Serão desclassificadas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 48 da Lei n.º 

8.666/93, as propostas que apresentarem preço global superior ao preço global estimado para a 

presente licitação ou não atenderem às exigências contidas nesta Carta-Convite.  

 

9.16.16. O licitante que não atender a estas exigências terá a proposta 

desclassificada, mesmo que o fato só seja conhecido posteriormente ao julgamento. 

 

9.17. O Presidente da CPL poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal do CFMV, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 

decisão.  

9.18. Das reuniões lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Presidente e membros da 

CPL e pelo(s) representante(s) da(s) Licitante(s) presente(s). 

 

10. DOS DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1 

 

10.1. Os licitantes deverão apresentar no ENVELOPE Nº 1, devidamente lacrado, os 

documentos relacionados a seguir: 
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10.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

Se Pessoa Jurídica 

 

a) Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato Social (fotocópia autenticada por 

cartório ou acompanhada do original), documento de identidade civil do 

representante/procurador (fotocópia autenticada por cartório ou acompanhada do 

original, salvo no caso previsto do item 7.2. desta Carta-Convite. 

 

b) cópia autenticada do Diploma de Graduação em Design de Moda ou 

vestuário (bacharel ou tecnólogo), com certificação emitida por Instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC), de um profissional 

da empresa, quer seja do seu quadro permanente ou contratado por meio de 

contrato de prestação de serviços, devendo neste ultimo caso ser apresentado 

uma declaração de compromisso profissional, conforme modelo constante do 

anexo VIII. 

 

Se Pessoa Física 

 

a) cópia autenticada ou cópia acompanhada do original da cédula de identidade 

(RG), salvo no caso previsto do item 7.2. desta Carta-Convite. 

 

b) cópia autenticada ou cópia acompanhadas do original do comprovante de 

domicílio/residência, em nome da pessoa, salvo no caso previsto do item 7.2. 

desta Carta-Convite. 

 

c) cópia autenticada ou cópia acompanhada do original do CPF, salvo no caso 

previsto do item 7.2. desta Carta-Convite. 

 

d) cópia autenticada do Diploma de Graduação em Design de Moda ou 

vestuário (bacharel ou tecnólogo), com certificação emitida por Instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC); 

e) Relações de experiências profissionais – Curriculum Vitae;  

 

10.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista para Pessoa Jurídica:  

 

10.1.2.1. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, distrital ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
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10.1.2.2. prova da regularidade perante a Fazenda Federal, mediante certidão da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto aos tributos federais por ela 

administrados, e da Procuradoria da Fazenda Nacional, quanto à dívida ativa da 

União; 

 

10.1.2.2.1. as certidões quanto aos tributos federais e à dívida ativa da União 

poderão ser emitidas, conjuntamente, pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751 de 02 de 

outubro de 2014, e Instrução Normativa RFB nº 734/2007. 

 

10.1.2.3. prova da regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, quanto aos respectivos tributos; 

 

10.1.2.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante 

certidão da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

 

10.1.2.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante certidão da Caixa Econômica Federal; 

 

10.1.2.6. prova de inexistência de débitos trabalhistas inadimplidos, mediante a 

apresentação de certidão da Justiça do Trabalho; 

 

10.1.2.6.1 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

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

artigo 642-A, §§ 1º ao 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto 

no inciso V do artigo 29 da Lei nº 8.666/93. 

 

10.1.2.7. 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 apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de 

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

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

10.1.2.7.1. 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. 
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10.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista para Pessoa Física 

 

10.1.3.1. Comprovante de Situação Cadastral no CPF; 

 

10.1.3.2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

 

10.1.3.3. Certidão negativa de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de 

certidão da Justiça do Trabalho; 

 

10.1.4. Qualificação Técnica: 

 

Se Pessoa Jurídica 

 

10.1.4.1. Apresentação de, no mínimo, 01 Atestado de Capacidade Técnica 

fornecida por Instituições Públicas ou Privadas, que comprove o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, prazos e/ou quantidades com 

o objeto do Termo de Referência. 

 

Se Pessoa Física 

 

10.1.4.2. Apresentação de, no mínimo, 01 Atestado de Capacidade Técnica 

fornecida por Instituições Públicas ou Privadas, que comprove o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, prazos e/ou quantidades com 

o objeto do Termo de Referência.  

 

10.1.5. Qualificação Econômico-financeira  

 

Se Pessoa Jurídica 

 

10.1.5.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial 

expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da Comarca da Sede ou Domicílio 

da Licitante.  

 

Se Pessoa Física 

 

10.1.5.2. Certidão de distribuição de ações de Falências e Recuperações Judiciais 

expedida pelo(s) TJDFT no link http://www.tjdft.jus.br/servicos/certidao-nada-

consta/certidao-nada-consta. 

 

10.1.6. Os licitantes deverão apresentar ainda as seguintes declarações:  
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10.1.6.1. Declaração de idoneidade da empresa, conforme modelo sugerido no 

Anexo III.  

 

10.1.6.2. Declaração nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da C.F, conforme 

modelo sugerido no Anexo VI.  

 

10.1.6.3. Outras declarações, conforme modelo sugerido no Anexo VII. 

 

10.1.6.4. Declaração de compromisso profissional, conforme modelo constante 

do anexo VIII, caso o profissional não seja do quadro permanente da empresa. 

10.2. Não será aceito nenhum protocolo de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos relacionados neste Edital.  

 

10.3. É facultado ao Presidente da CPL solicitar esclarecimentos, efetuar diligências ou adotar 

quaisquer outras providências tendentes a confirmar a capacidade técnica e/ou administrativa 

das Licitantes, sendo vedada, entretanto, a inclusão de documento/informação que 

originariamente deveria constar da proposta/documentação. 

 

10.4. Havendo interposição de recurso por parte de qualquer concorrente na fase de 

habilitação, a CPL manterá os envelopes devidamente lacrados, contendo as propostas dos 

licitantes, até o término do julgamento do recurso interposto, ou de sua denegação, e 

convocará reunião para abertura dos envelopes de proposta comercial, após a denegação ou 

resolução do mesmo, dando continuidade à licitação. 

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – ENVELOPE Nº 2 

 

11.1. A abertura e julgamento das propostas comerciais poderão ser no mesmo dia da 

habilitação, desde que registrado em ata a renúncia expressa dos licitantes ao direito de 

interposição de recurso de habilitação ou inabilitação. 

 

11.2. O licitante deverá apresentar no Envelope nº 02 a proposta de preços, devidamente 

preenchida na forma do Anexo IX. 

 

11.2.1. Será considerada vencedora a proposta que, atendidas todas as especificações do 

Convite, oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, considerando os valores indicados até 

duas casas após a vírgula, conforme modelo Anexo VII. 

 

11.2.2. No preço proposto para o objeto deverão estar inclusas todas as despesas, bem 

como outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à plena execução do 

objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras 

despesas.  
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11.2.3. O conteúdo das propostas não poderá ser alterado, salvo com relação às falhas 

formais, assim consideradas pela Comissão de Licitação. 

 

11.2.4. Os erros aritméticos serão corrigidos automaticamente pela Comissão de 

Licitação, bem como as eventuais divergências entre o preço unitário e o total ofertados 

para os itens que compõem o objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro. 

 

11.2.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de início da 

sessão pública de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, estabelecida no 

preâmbulo deste Ato Convocatório. 

 

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

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

11.3. Em qualquer das fases faculta-se ao licitante a interposição de recursos nos termos do art. 

109 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.4. O resultado final do julgamento será comunicado aos licitantes, iniciando-se a contagem 

do prazo recursal no primeiro dia útil após a comunicação. 

 

12. DOS OUTROS PROCEDIMENTOS  

 

12.1. A sessão para recebimento dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação 

(envelope 01) e Proposta de Preços (envelope 02), será realizada no local constante do Aviso 

de Licitação, com a participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes dos 

licitantes que se fizerem presentes.  

12.2. O Presidente submeterá todos os envelopes a rubrica dos presentes, esclarecendo que o 

exame da documentação poderá ser feita pelos licitantes no ato do recebimento das 

documentações, onde à Comissão Permanente de Licitação -CPL, poderá realizar em outro 

momento a análise da documentação, sendo neste caso agendada nova data para continuação 

dos procedimentos.  

 

12.3. Após apreciação da Documentação, estando todos os participantes presentes ao ato e não 

havendo nenhuma manifestação em contrário à decisão da Comissão, que será registrada em 

Ata, o Presidente procederá à abertura da Proposta de Preços.  

 

12.4. O resultado da Habilitação e o Julgamento das Propostas de Preços serão divulgados na 

forma da Lei.  
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13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

13.1. As propostas de preço serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem 

crescente de valores corrigidos. 

 

13.2. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com as instituições contidas 

no inciso I, parágrafo 1º, do artigo 45 (menor preço), e o artigo 48, da Lei nº 8.666/93, sendo 

desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital.  

 

13.3. Em atendimento da Súmula nº 248 do TCU, que diz: "Não se obtendo o número legal 

mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a 

repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessadas, ressalvadas as hipóteses 

previstas no parágrafo 7º do art. 22 da Lei nº 8.666, de 1993", poderá ser feita a repetição do 

ato convocatório. 

 

13.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes, prazo de 03 (três) dias úteis, a 

contar da data do comunicado do resultado, para apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas, escoimadas das causas que redundaram na inabilitação ou na 

desclassificação.  

 

13.5. No caso de empate entre duas ou mais empresas, sendo uma delas microempresas ou 

empresa de pequeno porte, é assegurado a preferência dessas empresas para a contratação, no 

termos do item 4 desta Carta-Convite. 

 

13.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, não sendo possível a aplicação do item 

4, a classificação será por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas 

serão convocadas.  

 

13.7. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 

no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens e serviços: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País.  
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13.8. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual 

os licitantes serão convocados. 

13.8.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes 

empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual 

será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim 

retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes 

então empatados. 

13.8.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 

convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

13.9. A Comissão de Licitação fixará o resultado do julgamento das propostas no PORTAL do 

CFMV e comunicará diretamente aos interessados. 

 

13.10. Decorrido o prazo recursal, o resultado do julgamento será homologado e adjudicado 

pela autoridade competente. 

 

13.11. A autoridade competente do CFMV adjudicará o objeto ao Licitante, cuja proposta 

atender em sua essência aos requisitos do presente Edital, e também, for a de menor preço, 

após correções eventuais, desde que demonstrada sua viabilidade de execução.  

 

13.12. Se a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para executá-lo em igual prazo e nas mesmas e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 

convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da 

Lei 8.666.93. 

 

14. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

14.1. A CONTRATADA prestará garantia no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do 

recebimento do instrumento contratual, em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) 

sobre o valor global do contrato, para o período de, no mínimo, 3 (três) meses, 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 ter sido 

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

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

b) Seguro-garantia; 
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c) Fiança bancária. 

 

14.2. Em se tratando de fiança bancária deverá constar do instrumento a expressa renúncia 

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

 

14.3. Quando se tratar de caução em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, em conta 

de poupança vinculada, a ser aberta no Banco do Brasil S/A, após obter junto à Área de Gestão 

Administrativa, o competente ofício de encaminhamento. 

 

14.4. No caso da garantia ser prestada através de fiança bancária ou seguro-garantia, a referida 

poderá ser renovada, no mesmo percentual estipulado no item 14.1, devidamente atualizada. 

 

14.5. A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 

30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato. 

 

14.6. 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. 

 

14.7. A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que 

dela forem deduzidos quaisquer valores. 

 

14.8. Ocorrendo alteração do valor contratual ou aumento do quantitativo, a garantia será 

integralizada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES 

 

15.1. Além das resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, demais normas pertinentes e 

cláusulas contidas no Termo de Referência e na Minuta do Contrato, são obrigações do 

licitante vencedor: 

 

a) Prestar os serviços nos termos e condições descritos no Contrato e na proposta 

comercial, com a sua usual diligência, padrão e com observância das leis aplicáveis; 

 

b) Manter a compatibilidade das obrigações ora assumidas, bem como as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para a contratação, durante toda a vigência deste 

contrato; 

 

c) Atender prontamente as exigências do CONTRATANTE inerentes ao objeto; 
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d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias na contração objeto do presente contrato, respeitado o artigo 65 da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

 

e) Assumir a responsabilidade por: 

 

1. Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, securitários, 

acidentários, indenizatórios e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria; 

 

2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; 

 

3. Os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

 

3.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos neste subitem, não transfere a responsabilidade por seu pagamento 

ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

4. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas; 

 

5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada. 

 

f) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que porventura sejam causados 

por seus empregados ou prepostos, a qualquer título às instalações, patrimônio e 

pessoal do CONTRATANTE, procedendo, imediatamente, o respectivo reembolso, 

em cada caso, bem como por quaisquer prejuízos sofridos; 

 

g) Garantir sigilo, segurança e manutenção de todas as informações e dados 

disponibilizados pelo CONTRATANTE; 

 

h) Atender prontamente às exigências do CONTRATANTE inerentes ao objeto, 

comparecendo, sempre que solicitado, para prestar orientação ou esclarecimentos; 

 

i) Não utilizar o nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e 

material de publicidade, salvo com autorização expressa e prévia; 
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j) Respeitar, em caráter irrevogável e irretratável, o caráter confidencial e sigiloso de 

todas as informações, dados, documentos e papéis relativos aos serviços objeto deste 

contrato que direta ou indiretamente forem levados ao seu conhecimento, 

comprometendo-se a: 

 

1. Não divulgar ou fornecer dados ou informações obtidos em razão deste 

contrato, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente; 

 

2. Utilizar as informações e documentos, exclusivamente, para a finalidade para 

a qual os mesmos lhe foram transmitidas; 

 

3. Não conferir tratamento às referidas informações e documentos em benefício 

próprio ou de terceiro, para qualquer finalidade; 

 

4. Proteger as informações e documentos contra a divulgação a terceiros, da 

mesma forma e com o mesmo grau de cautela com que protege suas informações 

de importância similar; 

 

5. Limitar a divulgação das informações e documentos recebidas nos termos 

deste instrumento a pessoas dentro de sua organização que no desenvolvimento 

de suas atividades tenham necessidade de conhecê-las;  

 

6. Instruir devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento das informações 

e documentos a proteger e manter a confidencialidade das supraditas 

informações. 

 

15.2. Além das resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, demais normas pertinentes e 

cláusulas contidas no Termo de Referência e na Minuta do Contrato são obrigações do CFMV: 

 

a) Exercer ampla, irrestrita e permanentemente a fiscalização dos serviços contratados 

e do comportamento da CONTRATADA, não importando em modificação da 

responsabilidade única, integral e exclusiva daquele no que concerne ao objeto 

contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas; 

 

b) Efetuar o pagamento dos serviços dentro das condições estabelecidas neste 

contrato, e no prazo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal 

devidamente aceita e atestada; 

 

c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto e o seu recebimento, 

nos termos dos art. 73 e 74, III, Lei nº 8.666/93; 
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d) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, aplicação de sanções e alterações; 

 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

 

f) Emitir Atestado de Recebimento Definitivo. 

 

16. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

 

16.1. 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.  

 

16.2. Os procedimentos de rescisão contratual, amigáveis ou os determinados por ato unilateral 

do CFMV, serão formalmente motivados, assegurados, ao licitante vencedor, na segunda 

hipótese, a produção de contraditório e ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação 

da intenção da Administração para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento, interponha recurso 

hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação comprovada da decisão 

rescisória. 

 

16.3. Quanto a sua forma a rescisão poderá ser: 

 

a)  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; 

 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

 

17. DAS SANÇÕES 

 

17.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; nos casos 

de retardamento, falha na execução do contrato ou de inexecução total ou parcial do objeto, 

garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes sanções: 

 

I - advertência, aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, 

que não causem prejuízo à CONTRATANTE, podendo ser cumulada com a penalidade 

de multa. 
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II - multa moratória de: 

 

a - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato em caso de atrasos nas execuções do 

objeto, por culpa da CONTRATADA, limitado até o 5º (quinto) dia; 

 

b - 3% (três por cento) sobre o valor do contrato em caso de atrasos nas execuções do 

objeto, por culpa da CONTRATADA, quando o atraso for superior ao 5º (quinto) dia, 

limitado até o 10 (décimo) dia.  

 

III - Multa compensatória de: 

 

a - de 2% sobre o valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário 

em assinar o contrato no prazo previsto na Carta-Convite; 

 

b - até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou 

parcial do objeto contratado.  

 

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a dois anos; 

 

V - 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 o Fornecedor ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

17.2. Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos I, IV e V, 

as multas previstas nos incisos II e III. 

 

17.3. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da 

respectiva intimação. 

 

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

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

17.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data da notificação concernente à decisão administrativa irrecorrível. Se o valor da multa não 

for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada 

fizer jus.  
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17.5.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido 

será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

18. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO   

 

18.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes de 

habilitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Convite.  

 

18.2. Caberá ao Presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.  

 

18.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame.  

 

18.4. Não será conhecido o pedido de impugnação interposto fora do prazo legal. 

 

19. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

19.1. Dos atos praticados com base nesta Carta-Convite, faculta-se ao(s) licitante(s) a 

interposição de recurso(s) nos termos da Lei nº 8.666/93, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da lavratura da ata pela CPL, nos seguintes casos: 

 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

 

b) Julgamento das propostas (classificação, desclassificação) dirigido à CPL; 

 

c) Homologação, adjudicação, revogação ou anulação desta licitação pelo Presidente 

do CFMV. 

 

19.2 Terão efeito suspensivo obrigatório, somente os recursos relativos a habilitação, 

inabilitação e julgamento das propostas. Os demais não terão efeito suspensivo, salvo se a 

autoridade competente, por razões de interesse público, motivadamente assim o determinar. 

 

19.3. Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal. 

 

20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

20.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta Carta-Convite estão previstas na 

dotação orçamentária do exercício de 2015, e correrão à conta do elemento de despesa nº 
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6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ, do plano de 

contas em vigor. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1.  A presente licitação será anulada nos casos de vícios insanáveis, fato que não gera 

direito à indenização, salvo do dever do CFMV de pagar a contratada pelo que esta realizar até 

a data em que for declarada a anulação e por outros prejuízos regularmente comprovados, 

contanto que não lhe seja imputável a culpa, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe 

deu causa, conforme previsto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93. 

 

21.2. É facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

de documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta. 

 

21.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Carta-Convite, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes. 

 

21.4. O CFMV poderá revogar o presente processo licitatório, por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado. 

 

21.5. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela CPL, das 9h às 12h e 

das 13h às 17h, pelo telefone: (61) 2106-0400 e e-mail comissaodelicitacao@cfmv.gov.br, até 

o penúltimo dia útil anterior à data da licitação. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2015. 

 

 

Michel de Lima 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Matrícula nº 0449 

Francisco Alves Lopes Júnior 

Membro Titular da CPL 

Matrícula nº 0515 

Vitor Hugo da Silva Ramos 

Membro Titular da CPL 

Matrícula nº 0345 

Vilma Mesquita 

Membro Titular da CPL 

Matrícula nº 0538 

mailto:comissaodelicitacao@cfmv.gov.br
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ANEXO - I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – OBJETO 

 

1.1. Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação serviços de consultoria, 

realização de estudo e apresentação de conclusões relativamente à definição do(s) 

modelo(s) de uniforme(s) a ser(em) implementado(s) no CFMV. 

 

 

II – MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A consultoria especializada visa a personalização, com a apresentação de um projeto 

de uniformização convergente com a cultura e com o conceito que o CFMV quer que seja 

transmitido aos seus clientes internos e externos.  

 

2.2. O resultado final deve ser traduzido em uniformes que representem a identidade do 

CFMV, além de unir elegância, qualidade e conforto para quem irá vestir as peças. 

 

 

III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

3.1. O presente processo tem por objetivo a contratação de um(a) Designer de Moda, para 

atuar junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, com as seguintes atribuições:  

 

a) Levantamento das necessidades do cliente; 

 

a.1. Realizar estudo e apresentar conclusões relativamente a definição do(s) 

modelo(s) de uniforme(s) a ser(em) implementado(s) no CFMV. O presente 

estudo deve levar em consideração a adequação do modelo as necessidades e 

aos variados biotipos existentes no CFMV, o material a ser utilizado, 

abordando aspectos como durabilidade, conforto, lavagem, passagem, etc. 

 

b) Detalhamento do estudo realizado para entendimento e conceituação dos 

modelos; 

 

c) Criação e desenvolvimento do layout dos modelos; 

 

d) Apresentação do projeto de uniformização; 



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

SIA -  Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – Cep: 71205-060 – Brasília/DF 

E-mail: cfmv@cfmv.gov.br – Home page: www.cfmv.gov.br 

Tel: (61) 2106-0400 – Fax: (61) 2106-0444 

29 

e) Elaboração do Termo de Referência para aquisição do uniforme; 

 

f) Acompanhamento durante todo o processo de aquisição; 

 

g) Validação e recebimento final do produto a ser entregue pela empresa 

contratada para confecção do uniforme; 

 

 

IV – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

 

4.1. A entrega do objeto do presente Contrato, ocorrerá em 3 fases, com prazos contados da 

assinatura do Instrumento Contratual, conforme as etapas estipuladas na tabela abaixo: 

 

FASES OBJETO PRAZOS 

1ª fase 

Realização estudo e apresentar conclusões relativamente a 

definição do(s) modelo(s) de uniforme(s) a ser(em) 

implementado(s) no CFMV. 30 dias úteis 

2ª fase 
Elaboração do Termo de Referência para aquisição do 

uniforme. 

3ª fase 

Validação e recebimento final do produto entregue pela 

empresa a ser contratada para confecção do uniforme. Até 5 dias após 

a entrega final 

 

4.2. O Objeto deverá ser entregue na sede da CONTRATANTE, no horário das 8h30 às 

16h, mediante agendamento prévio com o Gestor do Contrato. 

 

 

V – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

5.1. A entrega, de forma definitiva, do objeto do presente Contrato, será de acordo com 

item IV. 

 

5.2. Insatisfatórias as verificações, lavrar-se-á Termo de Recusa, no qual serão consignadas 

as incorreções constatadas, devendo ser o Objeto substituído, às custas da 

CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois do que serão repetidas 

as verificações; 

 

 



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

SIA -  Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – Cep: 71205-060 – Brasília/DF 

E-mail: cfmv@cfmv.gov.br – Home page: www.cfmv.gov.br 

Tel: (61) 2106-0400 – Fax: (61) 2106-0444 

30 

VI – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 

6.1. A entrega do objeto será acompanhada, gerida e fiscalizada pela Área de Gestão de 

Pessoas ou por outro representante designado pelo CONTRATANTE. 

 

6.1.1. Contato:  

 

E-mail area.pessoas@cfmv.gov.br 

Telefone (61) 2106-0404 

 

VII – CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PAGAMENTO 

 

7.1. Pelo Objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global fixo e 

irreajustável de R$ ---------- (--------), em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo 

do objeto, conforme fases abaixo, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, 

devidamente atestada pelo representante do Contratante, de acordo com o parcelamento 

abaixo descrito: 

 

FASES OBJETO 
% DA 

PARCELA 
VALOR 

1ª fase 

Realização estudo e apresentar conclusões 

relativamente a definição do(s) modelo(s) de 

uniforme(s) a ser(em) implementado(s) no 

CFMV. 70% R$ ------ 

2ª fase 
Elaboração do Termo de Referência para 

aquisição do uniforme. 

3ª fase 

Validação e recebimento final do produto 

entregue pela empresa a ser contratada para 

confecção do uniforme. 

30% R$ ------ 

TOTAIS 100% R$ ------- 

 

7.2. Na composição dos preços estarão inclusos todos os custos com deslocamento para 

execução de serviços, bem como encargos sociais, obrigações trabalhistas e outras 

despesas inerentes à natureza dos serviços contratados. 

 
Obs. no caso de pessoa física deverá ser  emitida  a emissão da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe o proprietário da 

mercadoria, o prestador do serviço ou seus procuradores, de acordo com o manual de emissão de nota fiscal avulsa, 

linkhttp://dec.fazenda.df.gov.br/senfa/MANUAL_SENFA.pdf 
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VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Além daquelas resultantes da aplicação das Leis nº 8.666, de 1993, bem como 

daquelas contidas no Edital, são obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Exercer ampla, irrestrita e permanentemente a fiscalização dos serviços 

contratados e do comportamento da CONTRATADA, não importando em 

modificação da responsabilidade única, integral e exclusiva daquele no que 

concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou 

remotas; 

 

b) Efetuar o pagamento dos serviços dentro das condições estabelecidas neste 

contrato, e no prazo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal 

devidamente aceita e atestada; 

 

c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto e o seu 

recebimento, nos termos dos art. 73 e 74, III, Lei nº 8.666/93; 

 

d) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, 

em especial, aplicação de sanções e alterações; 

 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

 

f) Emitir Atestado de Recebimento Definitivo. 

 

IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Além daquelas resultantes da aplicação das Leis nº 8.666, de 1993, bem como 

daquelas contidas no Edital, são obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Prestar os serviços nos termos e condições descritos no Contrato e na proposta 

comercial, com a sua usual diligência, padrão e com observância das leis 

aplicáveis; 

 

b) Manter a compatibilidade das obrigações ora assumidas, bem como as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, durante toda a 

vigência deste contrato; 

c) Atender prontamente as exigências do CONTRATANTE inerentes ao objeto; 
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d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias na contração objeto do presente contrato, respeitado o artigo 

65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

e) Assumir a responsabilidade por: 

 

1. Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, securitários, 

acidentários, indenizatórios e obrigações sociais previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria; 

 

2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução do objeto, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

 

3. Os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

 

3.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos neste subitem, não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do contrato, 

razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

4. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas; 

 

5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada. 

 

f) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que porventura sejam 

causados por seus empregados ou prepostos, a qualquer título às instalações, 

patrimônio e pessoal do CONTRATANTE, procedendo, imediatamente, o 

respectivo re-embolso, em cada caso, bem como por quaisquer prejuízos sofridos; 

 

g) Garantir sigilo, segurança e manutenção de todas as informações e dados 

disponibilizados pelo CONTRATANTE; 

 

h) Atender prontamente às exigências do CONTRATANTE inerentes ao objeto, 

comparecendo, sempre que solicitado, para prestar orientação ou esclarecimentos; 

i) Não utilizar o nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em 

campanhas e material de publicidade, salvo com autorização expressa e prévia; 
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j) Respeitar, em caráter irrevogável e irretratável, o caráter confidencial e sigiloso 

de todas as informações, dados, documentos e papéis relativos aos serviços objeto 

deste contrato que direta ou indiretamente forem levados ao seu conhecimento, 

comprometendo-se a: 

 

1. Não divulgar ou fornecer dados ou informações obtidos em razão deste 

contrato, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente; 

 

2. Utilizar as informações e documentos, exclusivamente, para a finalidade 

para a qual os mesmos lhe foram transmitidas; 

 

3. Não conferir tratamento às referidas informações e documentos em 

benefício próprio ou de terceiro, para qualquer finalidade; 

 

4. Proteger as informações e documentos contra a divulgação a terceiros, da 

mesma forma e com o mesmo grau de cautela com que protege suas 

informações de importância similar; 

 

5. Limitar a divulgação das informações e documentos recebidas nos termos 

deste instrumento a pessoas dentro de sua organização que no 

desenvolvimento de suas atividades tenham necessidade de conhecê-las;  

 

6. Instruir devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento das 

informações e documentos a proteger e manter a confidencialidade das 

supraditas informações. 

 

X – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

10.1. Graduação em design de moda ou vestuário (bacharel ou tecnólogo), com certificação 

emitida por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC. 

 

10.2. Apresentação de, no mínimo, 01 Atestado de Capacidade Técnica que comprove o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, prazos e/ou 

quantidades com o objeto deste Termo de Referência, fornecidas por Instituições Públicas 

ou Privadas. 
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ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Ref. Convite Nº 02/2015  

 

Licitante:__________________________________ CNPJ ou CPF  nº:________________ 

Telefone: _____________________; Fax :________________________ 

Endereço:_____________________________________________________ . Pela presente 

credenciamos o(a) Sr(a)________________, _____(nacionalidade)______________, 

_______________(estado civil)_______________, 

___________(profissão)______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº______e 

do CPF nº_________, residente e domiciliado no 

endereço____________________________, a participar do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Carta-Convite nº02/2015, instaurado pelo Conselho de Federal de Medicina 

Veterinária. Na qualidade de representante legal da empresa _______________________, 

acima qualificada, neste ato por mim representada, Eu 

Sr(a)_____________________________, _____(nacionalidade)______________, 

_______________(estado civil)_______________, 

___________(profissão)______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº______e 

do CPF nº_________, residente e domiciliado no endereço 

____________________________, outorga-se ao(à) acima credenciado(a), dentre outros 

poderes, o de representá-la extrajudicialmente perante a Autarquia supramencionada, 

formular propostas, acordar, discordar e transigir, bem como para acompanhar e solucionar 

demais ocorrências, além do poder de renunciar ao direito de interposição de recurso, e 

todos os demais poderes indispensáveis ao bom andamento do certame, dentre 

outros:__________________(especificar os demais poderes)_____________. (Cidade) – 

(Estado), (dia) de (mês) de 2015.  

 

__________________________________________________________________ 

Representante Legal** 

Cargo/Função na Empresa 

 

 

 
a- O documento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo 

representante legal.  

 

b- Para pessoa física não há necessidade de ser em papel timbrado. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Ref.: Convite Nº 02/2015  

 

A empresa ou Pessoa Física ____________________________________ declara, sob as 

penas da lei, o que se segue:  

 

1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;  

 

2- Que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar não ocorreu fato 

que a impeça de participar da presente Licitação, conforme disposto no § 2º do art. 32 da 

Lei n° 8.666/93;  

 

3 - Que não foi declarada inidônea perante o Poder Público; 

 

4 - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, 

durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato;  

 

 

Cidade/UF, _____ de ______ de 2015. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 

 

 

 

 

 

OBS.:  
c- A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo 

representante legal.  

 

d- Para pessoa física não há necessidade de ser em papel timbrado. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

(nome da empresa ou pessoa física ) ________________________________________, 

CNPJ ou CPF  n° _________________________, por intermédio de seu representante 

legal, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no CONVITE Nº 02/2015, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no aludido procedimento 

licitatório.  

 

 

Cidade/UF, _____ de ______ de 2015. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 

 

 

 

OBS.:  
a- A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo 

representante legal.  

 

b- Para pessoa física não há necessidade de ser em papel timbrado. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Ref.: Convite Nº 02/2015  

 

(nome da empresa) _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a).____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

RG nº__________________________________ e do CPF/MF 

nº_____________________________________, DECLARA, para os fins legais, ser 

microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, em especial no 

que tange ao conceito trazido pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar.  

 

 

Cidade/UF, _____ de ______ de 2015. 

 

 

_______________________________________________ 

Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 

 

 

 

 

 

OBS.:  
a- A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo 

representante legal.  
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Ref.: Convite Nº 02/2015  

 

(nome da empresa ou pessoa física) ___________________________, inscrita no CNPJ ou 

CPF nº________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a).________________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG 

nº_________________ e do CPF/MF nº_______________________________, 

DECLARA, em atendimento ao previsto nesta Carta-Convite que nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 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. 

 

 

Cidade/UF, _____ de ______ de 2015. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 

 

 

 

 

 

OBS.:  
a- A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo 

representante legal.  

 

b- Para pessoa física não há necessidade de ser em papel timbrado. 
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ANEXO VII 

OUTRAS DECLARAÇÕES 

 

Ref.: Convite Nº 02/2015  

 

 

A(o) (nome da empresa ou pessoa física) ______________________________________, 

inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº _________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a).____________________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade RG nº____________________________ e do CPF/MF nº 

_________________________________, DECLARA, ainda: 

 

1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e que respeitará o 

caráter confidencial e sigiloso de todas as informações, dados, documentos e papéis relativos 

aos serviços objeto deste contrato que direta ou indiretamente forem levados ao seu 

conhecimento. 

 

2. Que elaborou sua proposta apresentada nesta Carta-Convite de maneira independente e 

seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

 

 

Cidade/UF, _____ de ______ de 2015. 

 

 

_____________________________________________ 

Representante Legal Cargo/Função na Empresa 

 

 

 

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e 

assinada pelo(s) representante(s) legal(ais).  
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL  

 

(Carta-Convite nº: 02/2015 ) 

Modalidade: Convite 

Tipo: Menor Preço Global 

 

I – Dados do profissional 

Nome - Título Profissional   

CPF   

RG   

Endereço   

II – Dados da empresa 

Nome da empresa  

CNPJ  

Endereço  

 

Declaramos sob as penas da Lei, para fins de participação na CARTA-CONVITE nº 

02/2015, que nos comprometemos a executar os serviços de consultoria, realização de 

estudo e apresentação de conclusões relativamente à definição do(s) modelo(s) de 

uniforme(s) a ser(em) implementado(s) no CFMV. Declaramos ainda, estamos cientes de 

todas as exigências e responsabilidades para a perfeita execução do objeto.   

 

 

Brasília, xx de xxxxxxxx de 2015. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do profissional 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa 
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ANEXO IX 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

(Carta-Convite nº: 02/2015 ) 

Modalidade: Convite 

Tipo: Menor Preço Global 

 

1.1.  OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação serviços de 

consultoria, realização de estudo e apresentação de conclusões relativamente à definição 

do(s) modelo(s) de uniforme(s) a ser(em) implementado(s) no CFMV. 

 

Licitante:_________________________________CNPJ ou CPF:_______________  

Tel/Fax:_____________ E-mail:___________________________Cel: ________________  

Endereço:_________________________________________________________________  

Banco:____________________Agência:__________________C/C: __________________  

 

FASES OBJETO 
(%) DA 

PARCELA 
VALOR 

1ª fase 

Realização estudo e apresentar conclusões relativamente a 

definição do(s) modelo(s) de uniforme(s) a ser(em) 

implementado(s) no CFMV. 70% R$ ------- 

2ª fase 
Elaboração do Termo de Referência para aquisição do 

uniforme. 

3ª fase 
Validação e recebimento final do produto entregue pela 

empresa a ser contratada para confecção do uniforme. 
30% R$ ------- 

VALOR GLOBAL 100% R$ ------- 

 

1.2.  Na composição dos preços, estarão inclusos todos os custos com deslocamento para 

execução de serviços, bem como encargos sociais, obrigações trabalhistas e outras 

despesas inerentes à natureza dos serviços contratados. 

 

Validade da Proposta: (60 dias) conforme Edital.  

 

Cidade/UF, _____ de ______ de 2015. 

 

____________________________________________________ 

Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 
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ANEXO X 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO CFMV Nº ____/2015 

 

Contrato de prestação serviços de 

consultoria, realização de estudo e 

apresentação de conclusões relativamente a 

definição do(s) modelo(s) de uniforme(s) a 

ser(em) implementado(s), que entre si 

celebram o Conselho Federal de Medicina 

Veterinária 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/Gerente, 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 

n° 4007/2014, 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 serviços de consultoria, realização de estudo e apresentação de conclusões 

relativamente a definição do(s) modelo(s) de uniforme(s) a ser(em) implementado(s) no 

CFMV, que reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/2006 e pelas 

seguintes cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação serviços de consultoria, 

realização de estudo e apresentação de conclusões relativamente à definição do(s) 

modelo(s) de uniforme(s) a ser(em) implementado(s) no CFMV, conforme especificações 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

1.2. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Carta-Convite  n° 02/2015 e seus Anexos; 

 

b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA (fls. ----- do 

processo nº 4007/2014); e 

 

 

CLÁUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

OBJETO 

 

2.1. A execução do contrato dar-se-á de modo indireto, sob o regime de empreitada por 

preço global. 

 

2.2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada Área de Gestão de Pessoas - 

AGEPE. 

 

2.3. O gestor deve sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com 

o especificado ou com o cronograma de trabalho aprovado pelo CFMV. 

 

2.4. Serão anotadas em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço e tomadas 

as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

2.5. O gestor não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para terceiros. 

 

2.6. A gestão e fiscalização exercida pelo CFMV não afasta a única e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA III – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1. Pelo Objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global fixo e 

irreajustável de R$ ---------- (--------), de acordo com o parcelamento abaixo descrito: 

 

FASES OBJETO 
% DA 

PARCELA 
VALOR 

1ª fase 

Realização estudo e apresentar conclusões 

relativamente a definição do(s) modelo(s) de 

uniforme(s) a ser(em) implementado(s) no 

CFMV. 70% R$ ------- 

2ª fase 
Elaboração do Termo de Referência para 

aquisição do uniforme. 

3ª fase 

Validação e recebimento final do produto 

entregue pela empresa a ser contratada para 

confecção do uniforme. 

30% R$ ------- 

TOTAIS 100% R$ ------- 

 

3.3. O pagamento ocorrer até o 10º (décimo) dia útil após atesto do fiscal do contrato  

mediante à apresentação da nota fiscal/fatura, devendo ser emitida e entregue em duas vias 

acompanhadas dos comprovantes de regularidades fiscais: 

 

3.3.1. Ao final de cada fase da execução contratual, a contratada apresentará nota fiscal 

com os valores condizentes a etapa de execução efetivamente concluída. 

 

3.3.2. Sendo constatada alguma incorreção na nota fiscal/fatura, a CONTRATANTE, 

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, mediante indicação do motivo que possibilite a 

correção do erro, devolverá o documento. 

 

3.3.3. Sendo considerada procedente a constatação da CONTRATANTE, o pagamento 

será feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota 

Fiscal devidamente corrigida. 

 

3.4.4.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou falta de entrega do serviço, podendo ser o valor devido utilizado para cobrir dívidas 

de responsabilidade da CONTRATADA. 
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Obs. no caso de pessoa física deverá ser  emitida  a emissão da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe o 

proprietário da mercadoria, o prestador do serviço ou seus procuradores, de acordo com o manual de emissão de 

nota fiscal avulsa, linkhttp://dec.fazenda.df.gov.br/senfa/MANUAL_SENFA.pdf 

 

 

CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO 

 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data de sua 

assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 

4.2. O presente instrumento poderá ser prorrogado pelo período suficiente ao fiel 

cumprimento da 3ª Fase, respeitado o prazo de que dispõe a Contratada para cumpri-la na 

forma do Item 4.1 do Anexo I do Edital. 

 

 

CLÁUSULA V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta Carta-Convite estão previstas na 

dotação orçamentária do exercício de 2015, e correrão à conta do elemento de despesa nº 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ, do plano de 

contas em vigor. 

 

 

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES  

 

6.1. Além das resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, demais normas pertinentes e 

cláusulas contidas no Termo de Referência e na Minuta do Contrato, são obrigações do 

licitante vencedor: 

 

a) Prestar os serviços nos termos e condições descritos no Contrato e na proposta 

comercial, com a sua usual diligência, padrão e com observância das leis 

aplicáveis; 

 

b) Manter a compatibilidade das obrigações ora assumidas, bem como as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, durante toda a 

vigência deste contrato; 

 

c) Atender prontamente as exigências do CONTRATANTE inerentes ao objeto; 
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d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias na contração objeto do presente contrato, respeitado o artigo 

65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

e) Assumir a responsabilidade por: 

 

1. Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, securitários, 

acidentários, indenizatórios e obrigações sociais previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria; 

 

2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução do objeto, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

 

3. Os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

 

3.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos neste subitem, não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do contrato, 

razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

4. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas; 

 

5. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada. 

 

f) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que porventura sejam 

causados por seus empregados ou prepostos, a qualquer título às instalações, 

patrimônio e pessoal do CONTRATANTE, procedendo, imediatamente, o 

respectivo reembolso, em cada caso, bem como por quaisquer prejuízos sofridos; 

 

g) Garantir sigilo, segurança e manutenção de todas as informações e dados 

disponibilizados pelo CONTRATANTE; 

 

h) Atender prontamente às exigências do CONTRATANTE inerentes ao objeto, 

comparecendo, sempre que solicitado, para prestar orientação ou esclarecimentos; 
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i) Não utilizar o nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em 

campanhas e material de publicidade, salvo com autorização expressa e prévia; 

 

j) Respeitar, em caráter irrevogável e irretratável, o caráter confidencial e sigiloso 

de todas as informações, dados, documentos e papéis relativos aos serviços objeto 

deste contrato que direta ou indiretamente forem levados ao seu conhecimento, 

comprometendo-se a: 

 

1. Não divulgar ou fornecer dados ou informações obtidos em razão deste 

contrato, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente; 

 

2. Utilizar as informações e documentos, exclusivamente, para a finalidade 

para a qual os mesmos lhe foram transmitidas; 

 

3. Não conferir tratamento às referidas informações e documentos em 

benefício próprio ou de terceiro, para qualquer finalidade; 

 

4. Proteger as informações e documentos contra a divulgação a terceiros, da 

mesma forma e com o mesmo grau de cautela com que protege suas 

informações de importância similar; 

 

5. Limitar a divulgação das informações e documentos recebidas nos termos 

deste instrumento a pessoas dentro de sua organização que no 

desenvolvimento de suas atividades tenham necessidade de conhecê-las;  

 

6. Instruir devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento das 

informações e documentos a proteger e manter a confidencialidade das 

supraditas informações. 

 

6.2. Além das resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, demais normas pertinentes e 

cláusulas contidas no Termo de Referência e na Minuta do Contrato são obrigações do 

CFMV: 

 

a) Exercer ampla, irrestrita e permanentemente a fiscalização dos serviços 

contratados e do comportamento da CONTRATADA, não importando em 

modificação da responsabilidade única, integral e exclusiva daquele no que 

concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou 

remotas; 
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b) Efetuar o pagamento dos serviços dentro das condições estabelecidas neste 

contrato, e no prazo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal 

devidamente aceita e atestada; 

 

c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto e o seu 

recebimento, nos termos dos art. 73 e 74, III, Lei nº 8.666/93; 

 

d) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, 

em especial, aplicação de sanções e alterações; 

 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

 

f) Emitir Atestado de Recebimento Definitivo. 

 

 

CLÁUSULA VII – DAS RESPONSABILIDADES 

 

7.1. Cabe ao CONTRATANTE exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização nos 

serviços contratados e do comportamento de seu pessoal, na execução deste contrato. 

 

7.2. A CONTRATADA deverá, em qualquer etapa do processo de execução do objeto, 

durante a vigência do contrato, apresentar esclarecimentos ao CONTRATANTE, se for do 

interesse deste. 

 

7.3. O acompanhamento do serviço pelo CONTRATANTE em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao 

serviço contratado e às suas consequências e implicações próximas ou remotas. 

 

7.4. Na hipótese de o CONTRATANTE desistir do contrato, deverá comunicar o fato por 

escrito e saldar quaisquer débitos decorrentes de serviços já prestados pela 

CONTRATADA. 

 

7.5. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA. 
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CLÁUSULA VIII – DAS SANÇÕES 

 

8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; nos 

casos de retardamento, falha na execução do contrato ou de inexecução total ou parcial do 

objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada com às seguintes 

sanções: 

 

I - advertência, aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações 

assumidas, que não causem prejuízo à CONTRATANTE, podendo ser cumulada com 

a penalidade de multa. 

 

II - multa moratória de: 

 

a - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato em caso de atrasos nas execuções 

do objeto, por culpa da CONTRATADA, limitado até o 5º (quinto) dia; 

 

b - de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato em caso de atrasos nas 

execuções do objeto, por culpa da CONTRATADA, quando o atraso for superior 

ao 5º (quinto) dia, limitado até o 10 (décimo) dia.  

 

III - Multa compensatória de: 

 

a - de 2% sobre o valor do contrato em caso de recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o contrato no prazo previsto na Carta-Convite; 

 

b - até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total 

ou parcial do objeto contratado.  

 

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a dois anos; 

 

V - 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 o Fornecedor ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

8.2. Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos I, IV e V, 

as multas previstas nos incisos II e III. 
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8.3. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 05 (cinco) dias contados do 

recebimento da respectiva intimação. 

 

8.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

8.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data da notificação concernente à decisão administrativa irrecorrível. Se o valor da multa 

não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a 

Contratada fizer jus.  

 

8.5.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor 

devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

 

CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO 

 

9.1. O inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste contrato, por parte da 

CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante 

notificação, com prova de recebimento. 

 

9.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

constituem motivos para a rescisão do contrato: 

 

9.2.1. Atraso injustificado na execução dos serviços, bem como a sua paralisação 

sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

 

9.2.2. Subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços, bem 

como a associação da CONTRATADA com outrem, fusão, cisão ou incorporação 

que afetem a execução do contrato; 

 

9.2.3. Desatendimento às determinações regulares do CONTRATANTE; 

 

9.2.4. Cometimento de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado 

pelo representante do CONTRATANTE; 
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9.2.5. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, a 

critério do CONTRATANTE, exaradas no processo administrativo a que se refere 

este contrato. 

 

9.4. Ao CONTRATANTE é assegurado o direito de rescisão administrativa, nos termos 

inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos 

parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do art. 80. 

 

 

CLÁUSULA X – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, às expensas 

do CONTRATANTE, conforme dispõe o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA XI – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

11.1. A CONTRATADA prestará garantia no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do 

recebimento do instrumento contratual, em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) 

sobre o valor global do contrato, para o período de, no mínimo, 3 (três) meses, 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 ter sido 

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

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

b) Seguro-garantia; 

 

c) Fiança bancária. 

 

11.2. Em se tratando de fiança bancária deverá constar do instrumento a expressa renúncia 

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

 

11.3. Quando se tratar de caução em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, em 

conta de poupança vinculada, a ser aberta no Banco do Brasil S/A, após obter junto à Área 

de Gestão Administrativa, o competente ofício de encaminhamento. 

 

11.4. No caso da garantia ser prestada através de fiança bancária ou seguro-garantia, a 
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referida poderá ser renovada, no mesmo percentual estipulado no item 11.1, devidamente 

atualizada. 

 

11.5. A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de 

até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato. 

 

11.6. 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. 

 

11.7. A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre 

que dela forem deduzidos quaisquer valores. 

 

11.8. Ocorrendo alteração do valor contratual ou aumento do quantitativo, a garantia será 

integralizada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido. 

 

 

CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Este contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, cláusulas e preceitos de direito público, 

sendo aplicados, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado, bem como das normas pertinentes a este tipo de 

contratação, tudo em consonância com o Processo Administrativo CFMV nº 4007/2015 e a 

Carta-Convite nº 02/2015 e seus anexos. 

 

12.2. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

12.3. 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, 8.078/90 e demais legislações vigentes aplicáveis à 

espécie. 

 

12.4. Este instrumento contratual poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 

casos estabelecidos no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, por meio de Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA XIII – FORO 

 

13.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal (Art. 

109, inciso I da CRFB/88), como competente para dirimir quaisquer questões provenientes 

da avença eventualmente não resolvida no âmbito administrativo, com a exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, em 02 (duas) vias de igual 

forma e teor que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes e 

por duas testemunhas que de tudo estão cientes. 

 

Brasília-DF, _____ de ______________ de 2015. 

 

 

 

__________________________________________________ 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

 

__________________________________________________ 

Contratada 

 


