
1 

 

CONTRATO CFMV Nº 15/2017 
 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA / CORRETIVA E SUPORTE 

TÉCNICO PARA 01 (UM) REGISTRADOR 

ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO, 

MODELO INNER REP BIO BARRAS 2I E 

SOFTWARE PONTO SECULLUM 4” QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV E A 

EMPRESA MARLEIDE DE SOUZA. 

 

 

  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 MARLEIDE DE SOUZA 01574578189 (Nome Fantasia: 

MSTECNOLOGIA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

23.290.080/0001-62, sediada na QE 34, Conjunto I, Lote 13, Guará II, Brasília-DF, CEP 71.065-

092, neste ato representada pelo sua Sócia, Sra. MARLEIDE DE SOUZA, Brasileira, 

Empresária, inscrita no CPF/MF sob o n° 015.745.781-89, portadora da cédula de identidade n° 

53.149.056-7, SSP/SP,  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 PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO 

PARA 01 (UM) REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO, MODELO 

INNER REP BIO BARRAS 2I E SOFTWARE PONTO SECULLUM 4, 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, 8.538/2015, Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 

alterações, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

  

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação mensal de serviços de caráter continuado de 

manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico para 01 (um) registrador Eletrônico de Ponto 

biométrico, modelo Inner Rep Bio Barras 2i e Software Ponto Secullum 4. 
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1.2. Os serviços poderão ser realizados da seguinte forma: 

 

a) Atendimento remoto via telefone e internet (e-mail, website e ferramentas de 

chat/conexão remota) ou 

 

b) Atendimento in loco (visita técnica), com mão de obra inclusa para manutenção 

preventiva e corretiva de equipamentos, sem substituição de peças ou componentes de 

reposição. 

 

1.3. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Edital Pregão CFMV n° 07/2017 e seus Anexos; 

 

b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA no Pregão CFMV n° 

07/2017 (fls. 123 a 144 do Processo Administrativo nº 4932/2016); e 

 

 

CLÁUSULA II – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

2.1. Pelo objeto, a contratante pagará à contratada o valor mensal de R$ 300,80 (trezentos reais e 

oitenta centavos), perfazendo o valor global R$ 3.609,60 (três mil, seiscentos e nove reais e 

sessenta centavos), conforme o detalhamento dos custos abaixo:  

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

(12 MESES) 

1 

Prestação dos serviços de caráter continuado de 

manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico 

para 01 (um) registrador Eletrônico de Ponto 

biométrico, modelo Inner Rep Bio Barras 2i e 

Software Ponto Secullum 4 

R$ 300,80 R$ 3.609,60 

 

 

2.2. O pagamento será feito pelo CFMV, creditado em nome da Contratada, em moeda corrente 

nacional, mediante Ordem Bancária/depósito em conta/boleto/fatura, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas. 

 

2.3. O pagamento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil após recebimento definitivo do objeto, 

mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo fiscal do contrato e acompanhada das devidas 

certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, ou consulta ao SICAF. 
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2.4. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 

2.4.1. 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. 

 

2.4.2. 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. 

 

2.4.3. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização de toda 

situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

2.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

2.5.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

2.6. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, não acordada no contrato. 

 

 

CLÁUSULA III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota de Empenho nº 253, sob a 

Rubrica 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 – Manutenção e Conservação de Software – PJ, de acordo com 

a disponibilidade financeira destacada para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA 

 

4.1. A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, caso haja interesse das partes, até o limite de 60 

(sessenta) meses, com base no inciso II do art. 57 nº Lei nº 8.666/93, mediante assinatura de 

Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA V – DA FORMA DE FORNECIMENTO, DO PRAZO DE ENTREGA E 

DO RECEBIMENTO 

 

5.1. A forma de execução dar-se-á com a entrega parcelada dos serviços (art. 55, inc. II c/c art. 6º, 

inc. III, da Lei nº 8.666/93), mediante solicitação do fiscal de contrato. 

 

5.2. Os prazos de atendimento são os seguintes: 

 

SOLICITAÇÃO PRAZO 

Envio de Nota Fiscal E Certidões de 

Regularidade Fiscal e Previdenciária  

Até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente 

ao atendimento realizado. 

Atendimento In Loco  
Até 24 (vinte e quatro) horas em dias úteis 

(após abertura de chamado técnico) 

Retirada de Equipamento (e posterior envio à 

fabricante a fim de análise dos reparos 

necessários e fornecimento de orçamento) 

Até 24 (vinte e quatro) horas em dias úteis (a 

contar da abertura de chamado técnico) 

Conserto do Registrador  
Até 10 dias úteis (a contar do recebimento da 

aprovação do orçamento) 

Entrega do Registrador  Imediatamente após o conserto 

 

CLÁUSULA VI – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

6.1. A execução do contrato se dará mediante execução indireta sob o regime de empreitada por 

preço unitário e será acompanhada e fiscalizada por representante designado pela 

CONTRATANTE, permitida a assistência de terceiros. 

 

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

especificado, sempre que esta medida se tornar necessária. 

 

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

representante designado. 

 

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

providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

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

 

6.6. 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. 
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6.7. O fiscal não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 

CONTRATADA para terceiros. 

 

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

CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA VII – DAS ALTERAÇÕES 

 

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

1993, em especial: 

 

7.1.1. para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual.  

 

7.2. 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. 

 

7.3. 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 VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

 

8.1. Compete ao CONTRATANTE: 

 

8.1.1 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados e do 

comportamento da CONTRATADA, não importando em modificação da responsabilidade 

única, integral e exclusiva dessa, no que concerne ao serviço contratado, suas consequências 

e implicações próximas ou remotas; 

 

8.1.2 Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do 

art. 67, da Lei n° 8.666/1993. 

 

8.1.3 Manter a CONTRATADA informada de quaisquer atos da Administração Pública que 
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venham a interferir, direta ou indiretamente, nos serviços contratados; 

 

8.1.4 Adotar todas as providências necessárias à viabilização dos serviços contratados; 

 

8.1.5 Solicitar à CONTRATADA, por escrito, as providências que impliquem na alteração 

dos serviços, desde que não modifiquem as características principais dos serviços e que 

estejam inseridas no escopo definido e pactuado; 

 

8.1.6 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer anormalidades, falhas ou 

problemas que ocorram na prestação dos serviços; 

 

8.1.7 Atestar a Nota Fiscal correspondente e efetivar o respectivo pagamento, desde que o 

objeto do Contrato tenha sido prestado conforme estabelecido, informando à 

CONTRATADA qualquer anormalidade verificada. 

 

8.2 Compete a CONTRATADA: 

 

8.2.1 Prestar os serviços descritos seguindo os procedimentos estabelecidos, respeitando a 

sucessão acordada e a sequência lógica das funções, atendendo com presteza e qualidade as 

demandas apresentadas; 

 

8.2.2 Apresentar, mensalmente, à CONTRATANTE, a Nota Fiscal discriminando a natureza  

dos serviços prestados, as quantidades e os respectivos valores; 

 

8.2.3 Comunicar à CONTRATANTE todas as ocorrências anormais verificadas na execução 

do objeto deste Contrato, bem como necessidades de ações do CONTRATANTE, e demais 

danos e circunstâncias julgadas necessárias ao esclarecimento dos fatos; 

 

8.2.4 Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do presente Contrato;  

 

8.2.5 Proceder quando devidamente notificada e sem ônus para o CONTRATANTE, 

correção de imperfeições, falhas ou irregularidades sempre que foram constatadas na 

execução do objeto pactuado, desde que devidamente comprovadas e dentro do prazo de 

garantia do produto; 

 

8.2.6 Atender as demandas e os pedidos de informações da CONTRATANTE, formalizados 

pelo gestor do Contrato e por pessoas por ele designadas; 

 

8.2.7 Assegurar a disponibilidade, confidencialidade, sigilo e integridade dos dados, 

informações e sistemas informatizados utilizados para a execução dos serviços contratados 

armazenados nas instalações da CONTRATADA. 
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8.2.8 Fornecer à CONTRATANTE, para autorização, orçamento prévio em caso de troca ou 

reposição dos componentes ou peças originais necessárias à execução de manutenções 

preventivas ou corretivas.  

 

8.2.9 . Encaminhar ao Fabricante o(s) equipamento(s) que apresentar(em) defeito, quando o 

conserto não puder ser realizado no laboratório da CONTRATADA, e fornecer orçamento 

prévio à CONTRATANTE, para autorização do conserto do(s) mesmo(s), por parte do 

Fabricante.  

 

8.2.10. A CONTRATADA não se responsabiliza pela reposição de peças e equipamentos a 

título de backup, em caso de necessidade de envio ao fabricante, no período compreendido 

entre a retirada e a devolução dos mesmos. 

 

 

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. 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, no caso de atraso injustificado no cumprimento da obrigação 

contratual, no que diz respeito ao prazo da prestação de serviços, ou ainda, no caso de falha 

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

CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

 

II - multa moratória de: 

 

a - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor global do contrato, por 

dia de atraso não justificado dos prazos estabelecidos neste instrumento, contada 

desde o primeiro dia de atraso na execução de qualquer prazo previsto no contrato, 

até o limite de 5% (cinco por cento); 

 

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, 
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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;  

 

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. 

 

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

multas previstas nos incisos II e III. 

 

9.3. 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 consecutivos contados do recebimento 

da respectiva intimação. 

 

9.4. 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.  

 

9.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 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.  

 

9.5.1. 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; 
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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. 

 

CLÁUSULA XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. 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 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. 

 

11.1.1. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como ocorrências que 

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

prepostos/representantes. 

 

11.1.2. Estão incluídos no preço todos os custos de fornecimentos e 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. 

 

11.1.3. 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. 

 

11.1.4. 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. 

 

11.1.5. 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. 
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CLÁUSULA XII – DA PUBLICAÇÃO 

 

12.1. 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 XIII – DO FORO 

 

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

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

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

privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição 

Federal. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 

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

assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.  

 

 

 

Brasília-DF, 15 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

 

 

 

MARLEIDE DE SOUZA 01574578189 

Contratada 


