
 

CONTRATO CFMV Nº 02/2015 

 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA 

“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

APARELHO DE AR 

CONDICIONADO"QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV E A 

EMPRESA VIX AR CONDICIONADOS 

LTDA-ME. 

 

 

  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 em exercício, EDUARDO LUIZ SILVA 

COSTA, brasileiro, médico veterinário, inscrito no CRMV-SE nº 0037, portador do RG nº 

2.458.449 SSP/RJ e CPF/MF nº 352.552.857-49, doravante denominada 

CONTRATANTE, e VIX AR CONDICIONADOS LTDA-ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.531.531/0001-88, sediada na QRSW 07, 

Lote 03, Loja 10, Edifício Verdes Mares, Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70.675-750, neste 

ato representada pelo seu Sócio, Sr. DIEGO NAVA SANTANA, brasileiro, solteiro, 

assistente administrativo, inscrito no CPF/MF sob o n° 003.873.321-89, portador da cédula 

de identidade n° 2.354.884, expedida pela SSP/DF, em conformidade com o contrato 

social contidos nas folhas 191 a 195 do Processo nº 5110/2014, 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 fornecimento e instalação de 

aparelho de ar-condicionado, mediante execução indireta sob o regime de empreitada por 

preço unitário, que se regerá pelas disposições da Lei n° 10.520/2002, Decreto n° 

5.450/2005, Lei Complementar n.º 123/2006, e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e 

no que couber, as Instruções Normativas nºs 02/2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do MPOG, e pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 
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1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento e instalação de aparelhos de ar 

condicionado, tudo conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I do Edital 

do Pregão CFMV nº 016/2014 e da proposta apresentada pela Contratada constante na 

folha 190 do Processo Administrativo nº 5110/2014, conforme consta da descrição abaixo: 

 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Item Especificação QTD 

Valor 

Unitário por 

Aparelho 

Valor Global 

dos aparelhos 

Metragem total estimada  

( X ) 

Custo Final da mão de obra 

para instalação dos itens 

Valor Global de Cada 

Item 

2 

22.000 BTU/h 

 

Marca: 

ELECTROLUX 

02 R$ 2.398,00 R$ 4.796,00 

 

06 

metros 
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R$ 64,00 

por metro 

 

Total: 

R$ 384,00 

R$ 5.180,00 

 

1.2. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Edital Pregão CFMV n° 16/2014 e seus Anexos; 

 

b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA no Pregão 

CFMV n° 16/2014 (folhas 189 a 209 do processo acima citado); e 

 

c) Outros documentos relevantes as instrução do processo.  

 

 

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA 

 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da sua 

assinatura, sem prorrogação. 

 

 

CLÁUSULA III – DO FUNDAMENTO DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1. Contrato firmado ocorrerá na forma da Lei n° 10.520/2002, Decretos n°s 3.555/2000, 

5.450/2005, Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, subsidiariamente, pela Lei 
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n° 8.666/1993, e no que couber, a Instruções Normativas n.ºs 01/2010 e 02/2008 da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG. 

 

3.2. A execução do contrato se dará mediante execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário. 

 

 

CLÁUSULA IV - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante designado 

pela CONTRATANTE, permitida a assistência de terceiros. 

 

4.2. O fiscal pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com 

o especificado, sempre que esta medida se tornar necessária. 

 

4.3. A atestação de conformidade do serviço executado caberá a gerente de projeto ou por 

outro representante designado. 

 

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

as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

4.5. O fiscal da CONTRATANTE reportar-se-ão diretamente ao preposto da 

CONTRATADA. 

 

4.6. O fiscal e toda pessoa pelos mesmos autorizada terão livre acesso aos locais onde 

estejam sendo realizados os serviços relativos ao objeto, ainda que nas dependências da 

CONTRATADA ou de terceiros. 

 

4.7. O fiscal não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para terceiros. 

 

4.8. A fiscalização exercida pelo CFMV, não afasta a única e exclusiva responsabilidade 

da CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA V – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será realizado da seguinte forma: 
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5.1.1. Pelo Objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 

5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais), em até 10 dias úteis contados do 

recebimento definitivo do objeto. 

 

5.1.1.1. O pagamento está condicionado ao recebimento definitivo do objeto, 

apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura e o atesto do órgão fiscalizador da 

CONTRATANTE, devendo as notas serem emitidas e entregue em duas vias 

acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal, do FGTS e 

previdenciária, documentação esta que pode ser substituída, a critério da 

CONTRATANTE, pela verificação junto ao SICAF. 

 

5.1.1.2. Sendo constatada alguma incorreção na nota fiscal eletrônica/fatura, a 

CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, mediante indicação do 

motivo que possibilite a correção do erro, devolverá o documento. 

 

5.1.1.3. 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 Eletrônica devidamente corrigida. 

 

5.1.1.4. 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 objeto, podendo ser o valor devido utilizado para 

cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

5.1.1.5. Respeitado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, os encargos 

previdenciários e fiscais serão retidos na fonte pela CONTRATANTE. 

 

5.1.1.6. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte. 

 

 

CLÁUSULA VI - DAS ALTERAÇÕES 

 

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

de 1993. 
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6.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

6.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

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

 

 

CLÁUSULA VII – DO REAJUSTE 

 

7.1. O preço firmado neste contrato poderá ser reajustado, decorridos 12 (doze) meses de 

vigência, com base na variação IPCA, mediante termo aditivo. 

 

 

CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES  

 

8.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, são obrigações da Contratada: 

 

8.1.1. Das obrigações especificas: 

 

8.1.1.1. Efetuar a entrega dos equipamentos juntamente com os serviços de 

instalação em até 20 (vinte) dias, contados do recebimento da via contratual 

assinada. 

 

8.1.1.2. Cumprir fielmente o que estabelece o contrato de forma que os serviços a 

serem executados mantenham as condições estabelecidas no edital e seus anexos.  

 

8.1.1.3. Todas as peças que por ventura serão substituídas pela Contratada deverão 

ser da melhor qualidade, originais ou as recomendadas pelo fabricante, sendo de 

sua responsabilidade a troca de peças e componentes existentes; 

 

8.1.1.4. Todas as ferramentas e instrumentos necessários à manutenção deverão 

ser fornecidos pela Contratada. 

 

8.1.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados pela Contratada;  
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8.1.1.6. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, 

decorrentes de danos, seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e 

prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, 

ligadas ao cumprimento do presente Contrato;  

 

8.1.1.7. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços 

executados a Contratada, a não ser que haja prévia e expressa autorização.  

 

8.1.1.8. Submeter-se à fiscalização por parte do Contratante, acatando as 

determinações e especificações contidas neste contrato;  

 

8.1.1.9. Atender prontamente as instruções expedidas pelo Contratante para a 

execução dos serviços, especialmente no que se refere à metodologia a ser adotada 

e às demais questões administrativas que forem suscitadas; 

 

8.1.1.10. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de 

salários, encargos sociais, horas-extras, impostos, bem como quaisquer acidentes 

de que possam ser vítimas os seus empregados quando em serviço, e por tudo 

quanto a legislação vigente lhes assegure, inclusive férias, aviso prévio, 

indenização e quaisquer outros direitos.  

 

8.1.1.11. Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de 

recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados e 

nota fiscal do serviço do presente. 

 

8.1.1.12. A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão 

de obra, transporte, ferramentas e todos os outros recursos necessários para a 

execução contratual.  

8.1.1.13. Deve ser respeitado o horário de funcionamento de cada local, onde os 

equipamentos deverão ser instalados. Na impossibilidade da execução o mesmo 

deverá reiniciar-se na primeira hora útil do dia seguinte; 

 

8.1.1.14. Os componentes e peças substituídos em garantia deverão possuir 

garantia mínima de 90 (noventa) dias; 

8.1.1.15. Responder pela qualidade dos produtos oferecidos, que deverão ser 

compatíveis com as finalidades a que se destinam, bem como pelo fornecimento 

ou eventuais atrasos; 
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8.1.1.16. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Contratante, atendendo 

prontamente a todas as reclamações;  

 

8.1.1.17. Atentar para as normas de segurança nas dependências do Contratante, 

devendo apresentar seus técnicos devidamente identificados por meio de crachás 

e/ou uniformizados. 

 

8.1.1.18. Manter os equipamentos discriminados em perfeitas condições de 

funcionamento, mediante assistência técnica quando necessário dentro do período 

de garantia.  

 

8.1.1.19. A instalação dos condicionadores de ar deverá ser realizada com rede 

frigorígena em tubulação de cobre flexível isolada termicamente com tubos tipo 

poliplex fixados com braçadeiras, pressurização com nitrogênio, testes de 

vazamento, desumidificação, autovácuo, carga de gás refrigerante R-22, adição de 

óleo, partida do equipamento e fornecimento dos termos de garantia e manuais 

técnicos de operação e manutenção; 

 

8.1.1.20. As unidades evaporadoras e condensadoras de ambiente deverão ser 

instaladas nos locais indicados pela contratante; 

 

8.1.1.21. As tubulações deverão ser fornecidas em cobre específico para 

refrigeração nas bitolas recomendadas pelo fabricante e instaladas com todos os 

critérios de limpeza e desumidificação; 

 

8.1.1.22. Deverá ser observado total estanqueidade nas tubulações e a aplicação de 

vácuo deverá ser feita dentro do maior rigor, com auxílio de vacuômetro e 

conforme as exigências do fabricante do condicionador no que diz respeito ao 

START-UP das máquinas; 

 

8.1.1.23. As tubulações de sucção e líquido do deverão ser isoladas com coquilhas 

de borracha esponjosa na cor preta com paredes de espessura mínima de 10 mm, 

com fator de resistência a difusão de vapor d’água (µ _ 7000) com cobertura em 

alumínio corrugado para proteção anti-UV quando em ambiente externos ao 

tempo; 

 

8.1.1.24. As curvas de 90º serão com raio curto pré-fabricadas, não sendo aceitas 

curvas estranguladas, enrugadas ou com ângulos diferentes de 90º; 
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8.1.1.25. Os tubos de cobre deverão ser específicos para refrigeração, com paredes 

capazes de suportar as pressões de teste e trabalho dos sistemas a serem instalados 

 

8.1.1.26. A instalação deverá ser realizada com pessoal habilitado, sendo permitida 

a subcontratação somente para a instalação;  

 

8.1.1.27. Caberá a empresa contratada a interligação elétrica de força aos 

equipamentos, bem como a interligação entre condensador e evaporador, através 

de cabo PP com selo do INMETRO, a partir dos pontos de força fornecidos pela 

CONTRATANTE próximos as unidades evaporadoras; 

 

8.1.1.28. As tubulações elétricas externas deverão ser executadas em eletrodutos 

metálicos, em alumínio ou ferro galvanizado e as tubulações internas, caso 

necessite em alvenaria, deverão ser executadas em eletrodutos rígidos em PVC; 

 

8.1.1.29. Todos os fios e cabos não deverão conter emendas entre as chaves dos 

quadros de força e o ponto de alimentação dos equipamentos; 

 

8.1.1.30. O fornecimento dos cabos, eletrodutos, curvas, conexões, conectores, 

entre outros são de responsabilidade da Contratada; 

 

8.1.1.31 Caberá a Contratada a interligação de todas as unidades evaporadoras aos 

respectivos pontos de drenos deixados pelo CFMV através de tubulação de PVC 

com distância máxima de 5m; 

 

8.1.1.32. O fornecimento dos canos, conexões, entre outros são de 

responsabilidade da Contratada; 

 

8.1.1.33. Caberá à Contratada o fornecimento de suporte para o condensador, de 

acordo com o tamanho de cada equipamento; 

 

8.1.1.34. Caberá a Contratada a realização das aberturas, caso necessite, em 

alvenaria, necessárias para a passagem da instalação elétrica e frigorífica; 

 

8.1.1.35 Ao término dos serviços de instalação a Contratada será responsável pelos 

serviços de acabamento nos imóveis como: argamassa, pintura, entre outros 

serviços que necessitar, devolvendo o prédio com as suas características originais; 
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8.1.1.36. A Contratada deverá realizar a limpeza e remoção de todos os resíduos 

decorrentes do processo de instalação; 

 

8.1.1.37. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega e instalação do objeto 

licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contratada; 

 

8.1.1.38. Caberá à Contratada o fornecimento de um controle remoto para cada 

unidade evaporadora a ser instalada. 

 

8.1.1.39. A Contratada, na montagem dos equipamentos e seus acessórios, deverá 

seguir as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT – 

NBR 16401 – Instalações de Ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários; 

ABNT – NBR 5410 (antiga NB – 3) – Instalações elétricas de baixa tensão. 

 

8.1.1.40. Para os equipamentos e materiais, também deverão ser respeitadas as 

normais e manuais de instalação fornecidos pelos fabricantes. 

 

8.1.1.41. Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade 

adequada, e deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da 

ABNT e normas acima. 

 

8.1.1.42 Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo 

com os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos 

térmicos que deverão ser feitos de material incombustível ou auto-extinguível. 

 

8.1.1.43. As máquinas/equipamentos deverão ser instaladas nos locais 

determinados pelo CFMV 

 

8.1.1.44. Todos os serviços de instalação devem estar de acordo com o manual 

técnico de instalação do produto. 

 

8.2. Das obrigações do Contratante: 

 

8.2.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, são obrigações da Contratante: 

 

I - Atestar nas notas fiscais eletrônicas/fatura a efetiva entrega do objeto 

contratado e o seu recebimento. 

 



 

 

10 

 

II - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.  

 

III - Efetuar os pagamentos devidos, desde que atendidas as exigências do 

Edital e seus Anexos. 

 

8.3. É vedado à CONTRATADA: 

 

I - Contratar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE durante a 

vigência deste instrumento; 

 

II - Veicular publicidade acerca deste contrato, salvo se obtida expressa 

autorização escrita; 

 

III - Subcontratar o objeto sem autorização expressa do Contratante. 

 

 

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. 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, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por 

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

 

9.1.1.  apresentar documentação falsa; 

9.1.2.  fraudar a execução do contrato; 

9.1.3.  comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.4. cometer fraude fiscal; ou 

9.1.5. fizer declaração falsa. 

 

9.2. Para os fins do item 9.1.3, 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. 

 

9.3. 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, falha na execução do 
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contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA 

poderá ser apenada com as seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

 

II - multa moratória de: 

 

a - 1% (um 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 5º (quinto) dia; 

 

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

superior a 5 (cinco) dias. 

 

III - Multa compensatória de até 30% (trinta 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 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. 

 

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

e VI, a multa prevista no inciso III. 

 

9.5. 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. 
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9.6. 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.  

 

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

data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.  

 

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

devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

 

CLÁUSULA X – DA RESCISÃO 

 

10.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste contrato ou a 

inobservância do edital, seus anexos e das prescrições legais pertinentes aos contratos 

administrativos confere à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, conforme previsto na 

Seção V do Capítulo III da Lei nº 8.666/93; 

 

10.2. Caberá a rescisão do Contrato, na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no 

art. 78 da Lei n° 8.666/93; 

 

10.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

10.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

 

10.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração; ou 

 

10.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

10.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

10.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
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CLÁUSULA XI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste contrato está prevista na Nota de 

Empenho nº 69/2015 sob a rubrica nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 – Máquinas e 

Equipamentos, do plano de contas em vigor, de acordo com a disponibilidade financeira 

destacada para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Este contrato regula-se pela Lei n° 10.520/2002, Decretos n°s 3.555/2000, 

5.450/2005 e Decreto nº 6.204/07,  Lei Complementar n.º 123/2006, art. 34 da Lei nº 

11.488/07, e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e no que couber, a Instrução 

Normativa nº 02/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG., 

por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, 

principalmente as do Código de Defesa do Consumidor. 

 

12.1.1. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como 

ocorrências que possam ter implicações neste Contrato, serão registradas por 

escrito e assinadas pelos prepostos/representantes. 

 

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

sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação das 

obrigações tributárias (diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas, 

securitárias, taxas, transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir 

sobre o Objeto deste contrato. 

 

12.1.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução, 

integral ou não, ou inexecução do presente contrato, bem como por qualquer dano 

causado em decorrência de seu ato, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

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

salvo se derivados de atuação culposa, conforme estabelecido no parágrafo único 

do artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 
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12.1.5. 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. 

 

 

CLÁUSULA XIII – DA PUBLICAÇÃO 

 

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

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

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

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

 

 

CLÁUSULA XIV – DO FORO 

 

14.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal 

(Art.109, I, CRFB/88), como o competente para dirimir quaisquer questões provenientes 

deste contrato eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo, com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 

lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em duas 

vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes, tendo sido arquivado em ordem 

cronológica no CFMV, com registro sistemático de seu extrato, e dele extraídas as cópias 

necessárias. 

 

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2015. 

 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

 

VIX AR CONDICIONADOS LTDA-ME 
Contratada 
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ANEXO I  

RESUMO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

(...) 

 

3.2 – DA INSTALAÇÃO DOS ITENS 1, 2 e 3 

 

3.2.1. A instalação dos condicionadores de ar deverá ser realizada com rede frigorígena em 

tubulação de cobre flexível isolada termicamente com tubos tipo poliplex fixados com 

braçadeiras, pressurização com nitrogênio, testes de vazamento, desumidificação, 

autovácuo, carga de gás refrigerante R-22, adição de óleo, partida do equipamento e 

fornecimento dos termos de garantia e manuais técnicos de operação e manutenção; 

 

3.2.2. As unidades evaporadoras e condensadoras de ambiente deverão ser instaladas nos 

locais indicados pela contratante; 

 

3.2.3. As tubulações deverão ser fornecidas em cobre específico para refrigeração nas 

bitolas recomendadas pelo fabricante e instaladas com todos os critérios de limpeza e 

desumidificação; 

 

3.2.4. Deverá ser observado total estanqueidade nas tubulações e a aplicação de vácuo 

deverá ser feita dentro do maior rigor, com auxílio de vacuômetro e conforme as 

exigências do fabricante do condicionador no que diz respeito ao START-UP das 

máquinas; 

 

3.2.5. As tubulações de sucção e líquido do deverão ser isoladas com coquilhas de 

borracha esponjosa na cor preta com paredes de espessura mínima de 10 mm, com fator de 

resistência a difusão de vapor d’água (µ _ 7000) com cobertura em alumínio corrugado 

para proteção anti-UV quando em ambiente externos ao tempo; 

 

3.2.6. As curvas de 90º serão com raio curto pré-fabricadas, não sendo aceitas curvas 

estranguladas, enrugadas ou com ângulos diferentes de 90º; 

 

3.2.7. Os tubos de cobre deverão ser específicos para refrigeração, com paredes capazes de 

suportar as pressões de teste e trabalho dos sistemas a serem instalados 

 

3.2.8. A instalação deverá ser realizada com pessoal habilitado, sendo permitida a 

subcontratação somente para a instalação;  
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3.2.9. Caberá a empresa contratada a interligação elétrica de força aos equipamentos, bem 

como a interligação entre condensador e evaporador, através de cabo PP com selo do 

INMETRO, a partir dos pontos de força fornecidos pela CONTRATANTE próximos as 

unidades evaporadoras; 

3.2.10. As tubulações elétricas externas deverão ser executadas em eletrodutos metálicos, 

em alumínio ou ferro galvanizado e as tubulações internas, caso necessite em alvenaria, 

deverão ser executadas em eletrodutos rígidos em PVC; 

 

3.2.11. Todos os fios e cabos não deverão conter emendas entre as chaves dos quadros de 

força e o ponto de alimentação dos equipamentos; 

 

3.2.12. O fornecimento dos cabos, eletrodutos, curvas, conexões, conectores, entre outros 

são de responsabilidade da Contratada; 

 

3.2.13. Caberá a Contratada a interligação de todas as unidades evaporadoras aos 

respectivos pontos de drenos deixados pelo CFMV através de tubulação de PVC com 

distância máxima de 5m; 

 

3.2.14. O fornecimento dos canos, conexões, entre outros são de responsabilidade da 

Contratada; 

 

3.2.15. Caberá à Contratada o fornecimento de suporte para o condensador, de acordo com 

o tamanho de cada equipamento; 

 

3.2.16. Caberá a Contratada a realização das aberturas, caso necessite, em alvenaria, 

necessárias para a passagem da instalação elétrica e frigorífica; 

 

3.2.17. Ao término dos serviços de instalação a Contratada será responsável pelos serviços 

de acabamento nos imóveis como: argamassa, pintura, entre outros serviços que necessitar, 

devolvendo o prédio com as suas características originais; 

 

3.2.18. A Contratada deverá realizar a limpeza e remoção de todos os resíduos decorrentes 

do processo de instalação; 

 

3.2.19. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega e instalação do objeto licitado, 

inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contratada; 

 

3.2.20. Caberá à Contratada o fornecimento de um controle remoto para cada unidade 

evaporadora a ser instalada. 
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3.2.21. A Contratada, na montagem dos equipamentos e seus acessórios, deverá seguir as 

normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT – NBR 16401 – 

Instalações de Ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários; ABNT – NBR 5410 

(antiga NB – 3) – Instalações elétricas de baixa tensão. 

 

3.2.22. Para os equipamentos e materiais, também deverão ser respeitadas as normais e 

manuais de instalação fornecidos pelos fabricantes. 

 

3.2.23. A entrega dos equipamentos juntamente com os serviços de instalação não poderá 

ser superior a 20 (vinte) dias, contados do recebimento da via contratual assinada. 

 

3.2.24. Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada, e 

deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas acima. 

 

3.2.25. Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os 

regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que 

deverão ser feitos de material incombustível ou auto-extinguível. 

 

3.2.26. As máquinas deverão ser instaladas nos locais determinados pelo CFMV 

 

3.2.27. Todos os serviços de instalação devem estar de acordo com o manual técnico de 

instalação do produto. 

 

3.3 - DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

3.3.1. Deverão ser informados todos os componentes relevantes aos produtos ofertados 

com seus respectivos códigos do fabricante (marca, modelo, fabricante), descrição e 

quantidades, permitindo assim a identificação clara e objetiva dos mesmos.  

 

3.3.2. Os equipamentos ofertados deverão ser de procedência nacional ou estar em 

conformidade com a política de garantia do fabricante para o Brasil. Devendo o fornecedor 

informar o distribuidor autorizado no Brasil, através do qual os mesmos estão sendo 

adquiridos.   

 

3.3.3. O prazo de garantia dos produtos ofertados terá início a partir da entrega e instalação 

dos equipamentos. Todos os aparelhos e equipamentos descritos neste Termo de 

Referência deverão ser garantidos pelo prazo de 03 (três) anos 

.  
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3.3.4. A assistência técnica deverá ter endereço na cidade de Brasília/DF e possuir mão de 

obra qualificada e especializada. 

 

3.3.5. O endereço para assistência técnica poderá ser comprovado pelo catálogo de 

assistência técnica do fabricante ou na sua falta por indicação expressa da licitante 

Contratada;  

 

3.3.6.  Atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos apresentados nos 

aparelhos/equipamentos em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis dentro do período de 

garantia; 

 

3.3.7. Substituir, dentro do período de garantia e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da solicitação da Contratante, os aparelhos/equipamentos que venham a 

apresentar falhas ou defeitos insanáveis, sem que isto acarrete ônus para a Contratante. 

 

3.3.8. Efetuar às suas expensas substituições de partes e peças, ajustes e reparos 

necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante, 

garantindo recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento. 

3.3.9. As despesas decorrentes dos serviços executados, bem como dos tributos e outros 

encargos incidentes sobre as prestações de serviços ou manutenção em garantia ficarão sob 

a responsabilidade da Contratada. 

 

3.3.10. Caso o reparo não possa ser concluído o equipamento defeituoso, deverá ser 

substituído imediatamente por outro idêntico ou superior, em caráter temporário, de forma 

a garantir, findo o referido prazo, que o usuário tenha um equipamento em perfeitas 

condições de uso.  

3.3.11. Todas as solicitações da Contratante deverão ser registradas pela Contratada, 

objetivando o acompanhamento e controle da execução do Contrato. 

 

3.3.12. A Contratada somente poderá retirar o equipamento ou qualquer outro componente 

do mesmo para realização de serviços de manutenção, mediante prévia autorização por 

escrito da Contratante. 

 

3.3.13. A Contratada deverá cumprir rigorosamente todos os procedimentos de 

manutenção definidos pela Contratante.  

 

3.3.14. O atendimento gratuito de assistência técnica engloba o suporte técnico para 

dirimir dúvidas quanto a funcionalidade e como um todo do aparelho, inclusive sobre o 

funcionamento das instalações, o mesmo que poderá ser feito via telefone fixo ou celular, 
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fax ou e-mail, cujo número e/ou endereço eletrônico do encarregado técnico deverão ser 

disponibilizados. 

 

3.3.15. A Contratada deverá assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários, 

para o adimplemento das obrigações decorrentes do contrato, tais como: ferramentas, 

transportes, peças, acessórios, suprimentos e tudo o que for necessário à perfeita 

manutenção/garantia para execução do objeto.  

 

3.3.16. Manter, durante a vigência da garantia, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei 8.666/93. 

 

4 - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

(...) 
 

4.1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

 

(...) 
 

4.2 DOS EQUIPAMENTOS 

 

(...) 
 

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

5.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

5.2. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 

5.2.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado 

da empresa contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou 

dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA;  

 

6.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho;  

 

6.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de servidor 

devidamente designado; 

 

6.4. Atestar e efetuar o pagamento das faturas correspondentes ao objeto deste Termo de 

Referência. 

 

6.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;  

 

6.6. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial quanto 

ao acompanhamento e fiscalização do objeto e à aplicação de sanções à Contratada;  

 

6.7. Permitir acesso dos empregados da Contratada as suas dependências, para a execução 

de tarefas referentes ao objeto, quando necessário, desde que devidamente identificados;  

 

6.8. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

 

6.9. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas contratadas; 

 

6.10. O Contratante reserva-se o direito recusar todo e qualquer equipamento que 

porventura venha a ser instalado em desacordo com as exigências do Termo de Referência.  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTE À AQUISIÇÃO 

 

7.1. A CONTRATADA se obriga a prestar as seguintes tarefas:  

 

7.1.1. Manter os equipamentos discriminados em perfeitas condições de funcionamento, 

mediante assistência técnica quando necessário dentro do período de garantia.  

7.1.2. Cumprir fielmente o que estabelece o contrato de forma que os serviços a serem 

executados mantenham as condições estabelecidas no edital e seus anexos.  
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7.1.3. Todas as peças que por ventura serão substituídas pela Contratada deverão ser da 

melhor qualidade, originais ou as recomendadas pelo fabricante, sendo de sua 

responsabilidade a troca de peças e componentes existentes; 

 

7.1.4. Todas as ferramentas e instrumentos necessários à manutenção deverão ser 

fornecidos pela Contratada. 

 

7.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados pela Contratada;  

 

7.1.6. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de 

danos, seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, 

igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, 

que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente 

Contrato;  

 

7.1.7. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços executados a 

Contratada, a não ser que haja prévia e expressa autorização.  

 

7.1.8. Submeter-se à fiscalização por parte do Contratante, acatando as determinações e 

especificações contidas neste contrato;  

 

7.1.9. Atender prontamente as instruções expedidas pelo Contratante para a execução dos 

serviços, especialmente no que se refira à metodologia a ser adotada e às demais questões 

administrativas que forem suscitadas; 

 

7.1.10. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de salários, encargos 

sociais, horas-extras, impostos, bem como quaisquer acidentes de que possam ser vítimas 

os seus empregados quando em serviço, e por tudo quanto à legislação vigente lhes 

assegure, inclusive férias, aviso prévio, indenização e quaisquer outros direitos.  

 

7.1.11. Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de 

recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados e nota 

fiscal do serviço do presente. 

 

7.1.12. A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, 

transporte, ferramentas e todos os outros recursos necessários para a execução contratual.  
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7.1.13. Deve ser respeitado o horário de funcionamento de cada local, onde os 

equipamentos deverão ser instalados. Na impossibilidade da execução o mesmo deverá 

reiniciar-se na primeira hora útil do dia seguinte; 

 

7.1.14. Os componentes e peças substituídos em garantia deverão possuir garantia mínima 

de 90 (noventa) dias; 

 

7.1.15. Responder pela qualidade dos produtos oferecidos, que deverão ser compatíveis 

com as finalidades a que se destinam, bem como pelo fornecimento ou eventuais atrasos; 

 

7.1.16. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Contratante, atendendo 

prontamente a todas as reclamações;  

 

7.1.17. Atentar para as normas de segurança nas dependências do Contratante, devendo 

apresentar seus técnicos devidamente identificados por meio de crachás e/ou 

uniformizados.  

 

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTE À MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

(...) 
 

9 - DA GARANTIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

(...) 
 


