
CONTRATO CFMV Nº 59/2015 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO “PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

DE VIDROS, ESQUADRIAS E DAS ÁREAS 

REVESTIDAS COM ALUCOBOND DO 

EDIFÍCIO-SEDE E REVITALIZAÇÃO DO 

LETREIRO DO CFMV” QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV E A 

EMPRESA CONCEITO CONTROLE DE 

PRAGAS E VETORES EIRELI-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, 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 empresa CONCEITO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES 

EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.387.960/0001-

26, sediada na cidade de Taguatinga-DF, na Av/Rua QSD, Lote 01 – Cep: 72.020.010, neste ato 

representada pelo seu Procurador, Sr. ALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, técnico em agropecuária, inscrito no CPF/MF sob o n° M-3.933.315 SSP/MG e CPF n° 

578.998.946-20, em conformidade com a procuração e o contrato social, folhas 187 a 191 do 

Processo Administrativo n° 2167/2015, 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, 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 nº 123/2006, 

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

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de limpeza de vidros, esquadrias e 

das áreas revestidas com alucobond das fachadas da frente, fundos e laterais, bem como da face 

interna de vidros, teto e lustres da recepção do edifício-sede e de restauração e pintura do 

letreiro do CFMV com substituição de lâmpadas existentes por fitas de LED, na cor verde. 
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1.2. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Edital Pregão CFMV n°17/2015 e seus Anexos; 

 

b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA (fls. 184 a 225 do 

Processo Administrativo nº 2167/2015); e 

 

c) Outros documentos relevantes à instrução do processo.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

2.1. Pela execução total do Objeto, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 

fixo e irreajustável de R$ 13.769,00 (treze mil setecentos e sessenta e nove reais), no qual 

serão realizados de forma parcelada, após a conclusão de cada serviço, observando a 

composição dos custos abaixo: 
 

ITENS 
QTDE 

ANO 
OBJETO 

VALOR  

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

Item 1 02 

Limpeza de vidros, esquadrias e das áreas revestidas com 

alucobond das fachadas da frente, fundos e laterais, bem como da 

face interna de vidros, teto e lustres da recepção do edifício-sede 

do CFMV 

R$ 5.114,50 

 

 

R$ 10.229,00 

Item 2 01 

Restauração e pintura do letreiro do CFMV 

 

a) Letreiro compreendido por 4 (quatro) letras em aço escovado, 

medindo 10,5m² em sua totalidade; 
 

b) Realizar o lixamento das letras para retirar a ferrugem 

(restauração); 
 

c) Aplicação de anticorrosivo (zarcão); 
 

d) Pintura com tinta esmalte sintético na cor cinza metálico; 
 

e) Troca das lâmpadas existentes por fitas de LED, na cor verde, 

medindo em sua totalidade 40m com 4 drive/reator para uso 

externo (resistente a chuva e umidade). 

R$ 3.540,00 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 3.540,00 

  VALOR TOTAL R$ 13.769,00 

 

2.1.1. O pagamento será efetuado a favor da Contratada até o 10º (décimo) dia útil, após o 

recebimento definitivo, mediante apresentação da respectiva nota fiscal devidamente 

atestada pelo setor competente. 

 

2.1.2. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da 

contratante. 
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2.1.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos 

documentos exigidos como condição para pagamento por parte da contratada, importará 

em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do contratante. 

 

2.1.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência.  

 

2.1.5. Incluídos no preço acima estão todos os impostos, taxas, encargos sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, bem como despesas com 

transporte, que correrão por conta da CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ORÇAMENTO 

 

3.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota de Empenho nº 1160, sob 

Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviço de Limpeza e Conservação -PJ. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO 

 

4.1. A prestação do serviço de limpeza será realizada na sede do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, situada no SIA Trecho 06 - Lotes 130 e 140 - Brasília - DF 

 

4.2. A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Área de Gestão 

Administrativa - AGEAD - Operacional, na condição de representante do contratante, que 

designará formalmente o(s) Fiscal(is) Titular e substituto, para acompanhar a execução do 

Contrato, na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

4.3. A representante do CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.  

  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a 

duração de 12 (doze) meses, não sendo permitida a prorrogação.  
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CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 

 

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

1993. 

 

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 SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

7.1. Das obrigações da CONTRATADA: 

 

7.1. Realizar o serviço de acordo com as normas vigentes de segurança (NR06, NR18 e 

NBR15595), devido ao deslocamento em ambiente vertical. 

 

7.2. Apresentar Plano de Ação Emergencial e Política de Segurança. 

 

7.3. Executar o serviço nos termos definidos neste Instrumento. 

 

7.4. Suportar todos os custos de fornecimentos e/ou serviços, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas), 

previdenciárias, trabalhistas (inclusive transporte e refeição), securitárias, taxas, 

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

 

7.5. Suportar todos e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, ainda que 

vinculados à execução, integral ou não, ou inexecução, bem como por qualquer dano 

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

 

7.6. Apresentar a nota fiscal referente a execução dos serviços, a cada parcela executada; 

 

7.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência; 

 

7.8. Manter-se durante toda a vigência contratual, em situação regular perante as Fazendas 

Federal e Estadual, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 
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7.9. Se for o caso, efetuar, sem nenhum ônus para a contratante, a anotação de 

responsabilidade técnica junto à(s) entidade(s) responsável(is) pela fiscalização e fazer 

prova de regularidade; 

 

7.10. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, vez que seus empregados não manterão qualquer vínculo com a 

contratante; 

 

7.11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foram 

vítimas seus empregados durante a execução do objeto; 

 

7.12. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionada à execução do Objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; e encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

 

7.13. Eventual inadimplência da contratada com referência aos encargos estabelecidos 

neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à contratante, nem pode 

onerar o objeto deste Termo, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a contratante. 

 

7.14. Comunicar eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando justificativas, 

as quais serão apreciadas, para análise e deliberação da Administração, com vistas à 

aplicação de penalidades. 

 

7.15. Envidar todos as ções necessarias ao fiel cumprimento do objeto contratado. 

 

7.2. Das obrigações da CONTRATANTE. 

 

7.2.1. Além daquelas resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da 

Contratante: 

 

7.2.2. Proporcionar as condições necessárias para a realização dos serviços, bem como a 

indicação dos locais a serem efetuados os referidos serviços deste Termo de Referência. 

 

7.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em desacordo com 

as especificações técnicas anteriormente apresentadas; 

 

7.2.4. Efetuar o pagamento após a apresentação da fatura pela Contratada nas condições 

estipuladas em contrato; 
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7.2.5. Nomear um servidor para fiscalização dos serviços e acompanhamento do Contrato. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

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

Área de Gestão Administrativa - AGEAD - Operacional ou por representante da 

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

 

 

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

 

9.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se caracterizado um dos 

motivos descritos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os determinados por ato 

unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, asseguradas à Contratada, na segunda 

hipótese, as garantias do contraditório e da ampla defesa, mediante prévia e comprovada 

intimação da intenção da Administração para quê, se o desejar, a Contratada apresente defesa 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento 

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

comprovada da decisão recorrida. 

 

9.3. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 

 

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

e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

 

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

desde que haja conveniência para a Administração; 

 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. 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 
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rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

 

10.1.1. Fraudar na execução do contrato; 

10.1.2. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.3. Cometer fraude fiscal;  

10.1.4. Fizer declaração falsa; 

10.1.5. Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

10.1.6. Falhar na execução do contrato; 

10.1.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.8 Não assinar o instrumento de contrato no prazo estabelecido; 

10.1.9. Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;e 

10.1.10. Não mantiver a proposta. 

 

10.2. Para os fins do item 10.1.5., reputar-se-ão inidôneos atos descritos nos artigos 90, 92, 

caput e parágrafo único, 93, 94, 95, 96 e 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

10.2.1. Para condutas descritas nos itens 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.1.4. e 10.1.5 será 

aplicada multa de, no máximo, 20% do valor do contrato. 

 

10.2.2. Para condutas descritas nos itens 10.1.6. e 10.1.7 será aplicada multa de, no 

máximo, 10% do valor do contrato. 

 

10.2.3. Para condutas descritas nos itens 10.1.8., 10.1.9. e 10.1.10. será aplicada multa 

de, no máximo, 5% do valor do contrato. 

 

10.3. 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, 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 às seguintes sanções: 

 

I - advertência;  
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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 10% (dez 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, 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. 

 

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

VI, a multas previstas no inciso II e III. 

 

10.5. 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. 

 

10.6. 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.  

 

10.7. 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.  
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10.7.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido 

será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 

 

11.1. O presente contrato administrativo regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições do direito privado. Integram também este instrumento, como se nele estivessem 

transcritos, os seguintes documentos: 

 

a) Pregão Eletrônico nº 17/2015 - Edital e anexos - PA/CFMV nº 2167/2015; e  

 

b) Proposta da Contratada datada de 28/11/2015. 

 

11.2. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993, o 

presente instrumento contratual será  publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato. 

 

11.3. 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 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 pelo representante da parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.  

 

Brasília, 15 de dezembro de 2015 

 

 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

 

 

CONCEITO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI-ME  
Contratada 


