
 

 

1 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO CFMV Nº 008/2015 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA 

MODERNIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO 

DOS PROCESSOS DO PARQUE 

TECNOLÓGICO DO CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV 

 

 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Autarquia 

Pública Federal, sediada na 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, em 

conformidade com o resultado do julgamento das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico nº 13/2015 e Registro de Preço nº 004/2015, consubstanciado na Ata da Sessão 

realizada no dia 02/10/2015, constante nas folhas 680 a 686 do processo administrativo nº 

8427/2014, devidamente homologado e publicado no Diário Oficial da União, RESOLVE, 

nos termos das Leis n° 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, dos 

Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, e subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666/1993, e das demais normas legais aplicáveis, REGISTRAR OS PREÇOS para 

eventual aquisição de Solução para modernização e automatização dos processos do parque 

tecnológico do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, em um modelo 

singular integrado com as funcionalidades de rede de dados, sistemas de rede Wi-Fi e 

sistema de backup funcionando em ambiente com itens de segurança da informação, em 

conformidade com as cláusulas e condições que se seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição, sob 

demanda, de Solução para modernização e automatização dos processos do parque 

tecnológico do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, em um modelo 

singular integrado com as funcionalidades de rede de dados, sistemas de rede Wi-Fi e 

sistema de backup funcionando em ambiente com itens de segurança da informação e 

demais condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2015 e Registro de 

Preço nº 004/2015 e seus anexos. 

 



 

 

 2 

1.2. O CFMV não se obriga a adquirir a quantidade registrada, podendo solicitar o 

fornecimento de itens individualmente e em quantidades menores, conforme necessidade 

demandada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico nº 

13/2015 e Registro de Preço nº 004/2015 e seus anexos, do qual é parte integrante e 

complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS INTEGRANTES DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

3.1. São integrantes da presente Ata de Registro de Preço nº 004/2015 o Conselho 

Federal de Medicina, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa VERT 

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 02.277.205/0001-44, neste ato 

representado pelo Sócio, Sr. HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 287.734.897-15, portador da cédula de identidade 

n° 651.942, expedida pela SSP/DF, na qualidade de FORNECEDOR. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, QUANTIDADE E FORNECEDOR 

REGISTRADO 

 

4.1. O preço registrado, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos softwares 

registrados constantes deste, encontram-se contidos na tabela abaixo: 

 

 

EMPRESA VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

CNPJ 02.277.205/0001-44 

ENDEREÇO 
SHS Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, Sala 403 e 404, 

Centro Empresarial Brasil 21, Asa Sul. CEP: 70316-102. 

TEL/E-MAIL 
(61) 2103-1000 

vert@vert.com.br 

 

Grupo Item Descrição Unidade Qtd 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 
1 Switch de 48 Portas Unidade 6 

 R$      

26.575,98  

 R$    

159.455,88  
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2 Ponto de Acesso à rede sem fio Unidade 9 

 R$       

5.405,93  

 R$      

48.653,37  

3 Controladores da Rede sem Fio Unidade 1 

 R$      

21.500,00  

 R$      

21.500,00  

4 

Appliance de backup de 4TB com 

licenciamento de software Unidade 1 

 R$    

335.000,00  

 R$    

335.000,00  

5 Gateway de segurança para WEB Unidade 120 

 R$          

295,82  

 R$      

35.498,40  

6 

Solução de proteção de estações de trabalho 

e servidores Unidade 120 

 R$          

200,00  

 R$      

24.000,00  

7 

Proteção, segurança e controle de 

smartphones, tablets e aplicações em mobile Unidade 20 

 R$          

356,30  

 R$       

7.126,00  

8 

Proteção, monitoramento e descoberta de 

dados confidenciais (DLP – Data loss 

prevention) Unidade 120 

 R$       

1.015,91  

 R$    

121.909,20  

9 Solução de criptografia Unidade 10 

 R$          

432,86  

 R$       

4.328,60  

10 Solução para a gestão e análise de ambiente Unidade 10 

 R$      

20.398,05  

 R$    

203.980,50  

11 

Firewall 

Unidade 

2  R$      

17.000,00  

 R$      

34.000,00  

VALOR TOTAL 

 R$ 

995.451,95  

 

 

4.2. A Contratada se comprometerá a cumprir as obrigações relacionadas no item 5 - 

Descrição da Solução de TI do Termo de Referência, Anexo I do Edital, bem como nos 

Anexos I, II, III e IV do Termo de Referência, assim como nos demais Anexos do Edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

5.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados da 

data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

 

5.2. O fornecimento será de acordo com as demandas solicitadas pelo CFMV. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS 

REGISTRADOS 

 

6.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser 

revistos nas hipóteses devidamente comprovadas: 
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a) das situações previstas no art. 65, II, d, da Lei 8.666/93; e 

  

b) da redução dos preços praticados no mercado.  

 

6.1.1. Caso não haja êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à 

revogação da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas cabíveis para obtenção 

de contratação mais vantajosa. 

 

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

motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os FORNECEDORES para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

 

6.2.1. Os FORNECEDORES que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade. 

 

6.2.2. A ordem de classificação dos FORNECEDORES que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

 

6.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o ÓRGAO GERENCIADOR poderá:  

 

6.3.1. Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  

 

6.3.2. Convocar os demais FORNECEDORES para assegurar igual oportunidade de 

negociação.  

 

6.4. O registro poderá ser cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa e 

mediante despacho da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando a 

FORNECEDORA: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

 

b) não realizar o fornecimento no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável;  

 



 

 

 5 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou  

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, 

de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.  

 

6.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata de 

Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados: 

 

a) por razão de interesse público; ou  

 

b) a pedido do fornecedor 

 

6.6. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o ÓRGÃO 

GERENCIADOR não será obrigado a firmar as contratações que delas poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade 

condições. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS  

 

7.1. O CFMV será o Órgão responsável pelos atos de controle e administração desta Ata 

de Registro de Preços, que poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado da licitação, de acordo com as disposições do art. 

22 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO RESERVA 

 

8.1. Fica estabelecido no anexo I desta Ata de Registro de Preço, os licitantes que 

aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência de 

classificação do certame. 

 

8.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na 

hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver 

necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 

20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 
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8.3. A ordem de classificação disposta na cláusula 8.1 será respeitada quando da 

necessidade de realização das contratações. 

 

8.4. A classificação a que se referem a cláusulas 8.1 respeitará a ordem da última 

proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação. 

 

CLÁUSULA NONA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

9.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá 

ao Responsável designado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, competindo-lhe: 

 

9.1.1. Efetuar o controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos 

e das especificações dos materiais/produtos registrados; 

 

9.1.2. Monitorar os preços dos serviços/materiais/produtos, de forma a manter 

atualizados os valores praticados no mercado, podendo rever os preços registrados a 

qualquer tempo, em decorrência de sua variação; 

 

9.1.3. Observar, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, que nas 

contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, 

solicitar novas certidões ou documentos vencidos; 

 

9.1.4. Convocar a FORNECEDORA via instrumento contratual (autorização de 

compra), para entrega dos materiais/produtos.  

 

9.1.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 

registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação 

de penalidades; 

 

9.1.6. Consultar a FORNECEDORA quanto ao interesse em realizar o fornecimento 

a outro órgão da Administração Pública que se interesse em aderir à presente Ata de 

Registro de Preços; e  

 

9.1.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições 

ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata de Registro de Preços 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

 

10.1. Os produtos objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 13/2015 – incluindo hardwares, 

softwares, licenças de uso e demais insumos para o correto funcionamento da solução, 

devem ser entregues no CFMV, localizado no SIA Trecho 6 Lotes 130/140 - Brasília – DF, 

no prazo máximo de trinta (30) dias corridos da publicação do extrato do contrato no 

Diário Oficial da União (DOU); 

 

10.2. A CONTRATADA deve entregar equipamentos novos, de primeiro uso e constante 

do catálogo mais recente do fabricante, com a documentação técnica original e atualizada, 

em meio eletrônico; cabos, conectores, drivers, interfaces, softwares, chaves e licenças de 

ativação para perfeita instalação, configuração e funcionamento de toda solução; 

 

10.3. As chaves e as licenças dos softwares devem estar registradas no fabricante em conta 

especificamente identificada para o CONTRATANTE com permissão de acesso para 

downloads e devem ser entregues após a instalação e configuração dos equipamentos e a 

assinatura do respectivo Termo de Aceite Definitivo; 

 

10.4. O usuário e senha para abertura de chamados técnicos e downloads de novas versões, 

por meio de sitio do fabricante ou empresa CONTRATADA, devem ser entregues após a 

instalação e configuração dos equipamentos e a assinatura do respectivo Termo de Aceite 

Definitivo; 

 

10.5. A CONTRATADA deve efetuar a instalação e a configuração dos equipamentos e 

das chaves de ativação em até trinta (30) dias da emissão do Termo de Aceite Provisório, 

ou em datas e horários definidos no Plano Executivo, desde que aprovados pelo 

CONTRATANTE: 

 

10.6. O Plano Executivo deve ser entregue no prazo máximo de quinze (15) dias corridos 

da publicação do extrato do contrato na imprensa oficial, com um cronograma das 

atividades de instalação, configuração e implantação da solução contratada; 

 

10.7. Os ajustes e as correções propostos pelo CONTRATANTE devem ser adequados no 

Plano Executivo pela CONTRATADA. 
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10.8. As instalações e as configurações dos equipamentos devem ser realizadas em dia útil 

(segunda-feira a sexta-feira), durante horário comercial (8h às 18h), através de prévio 

agendamento, ou em sábados, domingos e feriados, quando autorizado pelo 

CONTRATANTE e devidamente justificado; 

 

10.9. Após entrega dos produtos, a CONTRATADA é obrigada a corrigir ou a substituir, 

às suas expensas - no total ou em parte, o objeto do contrato quando se verificarem 

defeitos, falhas, vícios ou incorreções resultantes do processo de fabricação, transporte, 

instalação ou configuração no prazo máximo de trinta (30) dias corridos da notificação. 

 

10.10. Do Aceite Provisório e Definitivo: 

 

10.10.1. Será considerada como Aceite Provisório a recepção dos objetos deste 

Termo de Referência; 

 

10.10.2. Após a devida inspeção e aprovação técnica dos hardwares, softwares, 

licenças, instalações e configurações contratadas, a equipe técnica do 

CONTRATANTE emitirá e encaminhará um laudo de inspeção técnica ao fiscal 

do contrato para a emissão dos respectivos Termos de Aceite Definitivo; 

 

10.10.3. O aceite provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e a segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução 

do contrato, dentre dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato; 

 

10.10.4. Até a solução de todos os defeitos ou falhas, não será emitido o Termo de 

Aceite Definitivo nem liberado o pagamento do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

11.1. Das obrigações da Fornecedora: 

 

11.1.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, dos 

Decretos nºs 5.450/2005 e 7.892/2013, bem como daquelas contidas neste Edital, 

Termo de Referência e na Ata de Registro de Preço, são obrigações da Contratada: 

 

I - A Contratada comprometer-se-á a cumprir as obrigações relacionadas no item 5 - 

Descrição da Solução de TI do Termo de Referência, Anexo – I deste Edital, bem 

como nos Anexos I, II, III e IV do Termo de Referência. 
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11.2. Das obrigações da Contratante: 

 

11.2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, dos 

Decretos nºs 5.450/2005 e 7.892/2013e demais normas pertinentes, são obrigações 

da Contratante: 

 

I - Efetuar à Contratada os pagamentos nas condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos; 

 

II - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na 1ª via da 

Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos devolvidos à CONTRATADA para as 

correções necessárias, não respondendo o CFMV por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

 

III - Fornecer, quando detiver, outras informações que se fizerem necessárias ao 

fornecimento dos equipamentos; 

 

IV - Rejeitar o(s) equipamentos entregues se estiverem em desacordo com as 

especificações exigidas; 

 

V - Certificar as faturas correspondentes e encaminhá-las ao Financeiro após 

constatar o fiel cumprimento das obrigações contratuais; 

 

VI - Exigir da Contratada o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas; 

 

VII - Aplicar, nos termos contratuais, multa(s) à Contratada dando-lhe ciência 

do ato, por escrito, e proceder à dedução da multa de qualquer crédito da 

Contratada; 

 

VIII - Se houver aplicação de multa, esta poderá ser descontada de qualquer 

fatura ou crédito em favor da CONTRATADA, existente no CFMV. Caso a 

mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 

cobrada judicialmente, se necessário; 

 

IX - Emitir Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento 

Definitivo. 
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X - Disponibilizar à CONTRATADA, a partir da assinatura do Contrato, os 

acessos às instalações e informações necessárias ao cumprimento de sua 

execução; 

 

XI - Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes aos eventos, que venham 

a ser solicitados pelo preposto da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil, contados após a data do 

recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação da competente nota fiscal 

eletrônica/fatura ou indicação de conta bancária para depósito. 

 

12.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão 

negativa ou positiva com efeitos de negativa – arts 205 e 206 do CTN) perante as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e comprovante de 

regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de 

Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho. 

 

12.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum benefício fiscal, este ficará 

responsável pela apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo 

SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega de declaração, 

conforme modelo constante da IN nº 1.232/2010, alterada pela IN nº 1.244/2012, ambas da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

12.4. Depois de apresentada a referida comprovação, o Fornecedor Registrado ficará 

responsável por comunicar ao CFMV qualquer alteração posterior na situação declarada, a 

qualquer tempo, durante a execução do contrato. 

 

12.5. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, este ficará pendente até que o CONTRATADO providencie as 

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao 

CONTRATANTE. 

 

12.6. Caso o CONTRATANTE não cumpra os prazos estipulados, pagará ao Fornecedor 

Registrado atualização monetária de acordo com a variação do IPCA/IBGE, 

proporcionalmente aos dias de atraso. 
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12.7. Não caberá pagamento de atualização monetária ao Fornecedor Registrado caso o 

pagamento não ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva deste; 

 

12.8. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor Registrado, em 

virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais notas 

fiscais devidas ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

 

13.1.1 apresentar documentação falsa; 

13.1.2. fraudar a execução do contrato; 

13.1.3. comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.4. cometer fraude fiscal; 

13.1.5. fizer declaração falsa;  

13.1.6. não mantiver a proposta. 

13.2. Para os fins do item 13.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

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

art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento injustificado, falha 

na execução do contrato ou de inexecução parcial ou total do objeto, garantida a ampla 

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

 

I - advertência; 

 

II - multa moratória de: 
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a - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor global do contrato, por 

dia de atraso das obrigações cujo cumprimento seja estabelecido em dias ou em 

períodos a eles correspondentes, limitado até o 10º (décimo) dia; 

 

b - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando o atraso for 

superior a 10 (dez) dias. 

 

III - Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total global do 

contrato, sem prejuízo das demais penalidades. 

 

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

com O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

 

V - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou 

 

VI - 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. 

 

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

e VI, a multas previstas no inciso II e III. 

 

13.5. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias contados do 

recebimento da respectiva intimação. 

 

13.6. 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.  

 

13.7. Sobrevindo decisão administrativa final e irrecorrível, a multa aplicada deverá ser 

recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação da Contratada. 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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13.7.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor 

devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. Constituem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, os seguintes 

documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:  

 

a) Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 13/2015 e seus anexos;  

 

b) Termo de Referência e seus anexos; 

 

c)  Propostas e documentos que integram o processo, firmados pelo Fornecedor 

Registrado.  

 

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

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja salvo nos casos previstos no artigo 102, inciso I, alínea 'd' da 

Constituição Federal. 

 

 

Brasília-DF, 27 de outubro de 2015 

 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Órgão Gerenciador 

 

 

 

 

VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA  
Fornecedor 


