
 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

 

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

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013 
 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

Processo nº 1443/2012 
 

OBJETO: Fornecimento de Equipamentos de Filmagem e Fotografia. 
 

EMPRESA: __________________________________________________________ 
 

ENDEREÇO COMPLETO: _____________________________________________ 
 

CNPJ DA EMPRESA: _________________________________________________ 
 

TELEFONE: _________________________________________________________ 
 

FAX: ________________________________________________________________ 
 

E-MAIL: _____________________________________________________________ 
 

Recebi do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, cópia do Edital e 

seus Anexos relativos ao Pregão Eletrônico nº 05/2013, cujo recebimento das 

Propostas será a partir das 9h do dia 03/07/2013 até às 8h30 do dia 15/07/2013 

(horário de Brasília). 
 

No site: www.comprasnet.gov.br; a partir das 9h do dia 15/07/2013, terá início a 

sessão pública do Pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

Brasília-DF, 03 de julho de 2013. 
 

 

___________________________________ 

Assinatura (nome legível) 
 

Observação: Os interessados que retirarem o Edital pela Internet DEVERÃO 

ENCAMINHAR ESTE COMPROVANTE, devidamente preenchido, ao Pregoeiro por 

meio do fax nº (61) 2106-0472 ou pelo e-mail: pregao@cfmv.gov.br. 
 

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis, anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o e-mail: 

pregao@cfmv.gov.br.  
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EDITAL DO PREGÃO CFMV Nº 05/2013 

 

 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 15, de 12/03/2013, reunir-se-ão em 15/07/2013, às 

9h, no SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – CEP: 71205-060 – Brasília/DF, onde 

realizarão licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, para Fornecimento de 

Equipamentos de Filmagem e Fotografia, conforme descrito no presente 

Edital e seus Anexos. O recebimento das propostas será a partir das 9h do dia 

03/07/2013 até às 8h30 do dia 15/07/2013 (horário de Brasília/DF) no sítio 

www.comprasnet.gov.br. O presente certame licitatório reger-se-á pelas 

disposições da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, da Lei Complementar 

n.º 123/06 e, subsidiariamente, às normas da Lei 8.666/93, e suas alterações, e 

subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1 – DO OBJETO, DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

ABERTURA DA LICITAÇÃO. 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 

fornecimento de equipamentos filmagem e fotografia, tudo conforme os 

quantitativos e especificações técnicas constantes do Termo de Referência 

Anexo I deste Edital. 

 

1.2. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um 

Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação 

mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 

1.2.1. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 9h do dia 

03/07/2013 até às 8h30 do dia 15/07/2013 (horário de Brasília/DF); 

 

1.2.2. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 15/07/2013; 

 

1.2.3. DA HORA: 9h (horário de Brasília/DF); 

 

1.2.4. DO LOCAL: no sítio www.comprasnet.gov.br; 
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1.2.5. DA UASG: 389185 – Conselho Federal de Medicina Veterinária – 

CFMV. 

 

1.2.6. DO VALOR DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes do 

objeto desta licitação está prevista na Nota de Pré-empenho disponível para 

o ano de 2013, sob a Rubrica nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 – Máquinas e 

Equipamentos, do plano de contas em vigor, no valor global de R$ 

24.266,00 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais). 
 
 

2 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a 

todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à 

documentação constante deste Edital e seus Anexos, e estiverem habilitados no 

COMPRASNET para participação em Pregão Eletrônico. 

 

2.2. Somente poderão participar da presente licitação os interessados 

previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, na forma do 

disposto no artigo 3º do Decreto nº 5.450/05. 

 

2.3. Caberá ao interessado em participar do Pregão, na forma eletrônica: 

 

I - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico,  

via internet, a proposta e, quando for o caso, seus Anexos; 

 

II - Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou a entidade promotora da licitação 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros; 

 

III - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão; 
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IV - Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 

senha, para imediato bloqueio de acesso; 

 

V - Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para 

participar do Pregão na forma eletrônica; e 

 

VI - Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de 

acesso por interesse próprio. 

 

2.4. O fornecedor descadastrado no SICAF terá sua chave de identificação e 

senha suspensas automaticamente. 

 

2.5. Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em 

processo de recuperação judicial ou extrajudicial, de falência ou insolvência 

declarada por sentença judicial ou extrajudicial, de fusão, de cisão ou de 

incorporação, estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração ou tenham sido 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país, bem como licitantes 

que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O credenciamento do licitante perante o provedor do sistema eletrônico dar-

se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no Portal de Compras do 

Governo Federal - COMPRASNET, sítio www.comprasnet.gov.br. 

 

3.2. O credenciamento do licitante perante o provedor do sistema eletrônico, 

bem assim sua manutenção, dependerá de registro atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal – SICAF, 

conforme disposto no § 2º do artigo 3º do Decreto nº 5.450/05. 

 

3.2.1. O registro exigido no SICAF - instituído pela Instrução Normativa nº 

5, do extinto Ministério da Administração e Reforma do Estado – MARE, 
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de 21 de julho de 1995, publicada no Diário Oficial da União, de 19 de 

abril de 1996, e suas alterações - em cumprimento ao disposto no § 2º do 

art. 3º, caput e inc. I do art. 13 e §§ 1º e 2º do art. 25, todos do Decreto nº 

5.450/05, poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade 

credenciada para tal integrante dos órgãos/entidades da Presidência da 

República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que integram o 

Sistema de Serviços Gerais – SISG; 

 

3.2.2. Para o registro mencionado no subitem anterior, o interessado deverá 

atender às condições exigidas para o cadastramento no SICAF, 

apresentando a documentação discriminada na IN - MARE nº 05/95, até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão. 

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão. 

 

 

4 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital, por alegação 

de irregularidade, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis, antes da 

data fixada para abertura da sessão pública do Pregão, no endereço eletrônico: 

pregao@cfmv.gov.br, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas. 

 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a 

Administração o licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a 

abertura da sessão pública do Pregão por alegação de irregularidades, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

4.3. Não serão conhecidos impugnações e recursos subscritos por representante 

não habilitadado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

proponente. 

 

4.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos 

prazos legais. 
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4.5. Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pela mesma forma que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

 

5 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 

documentação relativa a: 

 

5.1.1. Habilitação Jurídica: 

 

5.1.1.1. Cédula de identidade; 

 

5.1.1.2. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 

 

5.1.1.3. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores, devidamente registrados; 

 

5.1.1.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

 

5.1.1.4. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

5.1.2. Qualificação econômico-financeira: 

 

5.1.2.1. Certidão negativa de recuperação judicial/extrajudicial e 

falência expedida pelo órgão distribuidor da sede da Pessoa Jurídica. 

 

5.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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5.1.3.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão 

Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais emitida 

pela Secretaria da Receita Federal - SRF e Certidão quanto à Dívida 

Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

- PGFN); 

 

5.1.3.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei; 

 

5.1.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e 

Municipal. 

 

5.1.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa. 

 

5.1.4. Declarações: 

 

5.1.4.1. Declaração de que até a presente data inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

 

5.1.4.2. Declaração de que concorda e tem ciência de todas as 

condições contidas no edital e seus Anexos, bem como de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital; 

 

5.1.4.3. Declaração que para fins do disposto no inciso V do artigo 27 

da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 

16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal; 
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5.1.4.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 

conforme estabelece a Instrução Normativa nº 02, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do MPOG, de 16 de setembro 

de 2009; 

 

5.1.4.5. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu artigo 34, 

e que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

 

5.1.5. Atestado de Capacidade Técnica: 

 

5.1.5.1. Apresentação de 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica 

fornecido por Instituições Públicas ou Privadas compatíveis em 

quantidade e prazos com o objeto deste Edital, que comprovem a 

capacidade do licitante de realizar seu objeto. 

 

5.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em 

Órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos 

originais para conferência pelo Pregoeiro. 

 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornedores – SICAF. 

 

 

6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 

 

6.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico 

www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta contendo a 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO ofertado e o preço e, se for 

o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
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exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 

automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

 

6.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa 

do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, no      

VALOR TOTAL POR ITEM, a partir das 9h do dia 03/07/2013 até 8h30 do 

dia 15/07/2012, horário de Brasília; a partir das 9h do dia 15/07/2013, terá início 

a sessão pública do Pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

6.4. Para o encaminhamento da proposta de preços objeto desta licitação não 

será exigido o preenchimento e envio de nenhum arquivo anexo. Este fato não 

exime o licitante do cumprimento de todas as condições previstas neste Edital e 

seus Anexos. 

 

6.5. Para participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

Edital.  

 

6.5.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 

6.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta anteriormente apresentada. 

 

6.7. Para formular e encaminhar a proposta de preços, no idioma oficial do 

Brasil, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, o licitante deverá estar 

ciente e levar em consideração, além das especificações e condições 

estabelecidas neste Edital, notadamente no Anexo I, o atendimento dos seguintes 

requisitos: 

 

I - Apresentar os preços de forma completa, computados todos os custos 

necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos 

os materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 

de pessoal, transporte, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto licitado, constante da proposta; 
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II - Apresentar o prazo de validade das condições das propostas não 

inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a contar da data da sessão pública. 

Não havendo indicação expressa será considerado como tal. 

 

6.8. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.9. A Proposta de Preço será considerada completa abrangendo todos os custos 

necessários à entrega dos produtos em perfeitas condições, bem como de 

eventual substituição de unidades defeituosas. 

 

6.10. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato 

convocatório. 

 

6.11. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 

prevista no Edital. 

 

6.12. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da 

proposta implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas 

neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 

contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 

6.13. Durante a etapa de lances, em nenhuma hipótese poderá ser alterada a 

proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou 

outra condição que importe em modificação dos termos originais, exceto quanto 

ao valor da proposta. 

 

6.14. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/fax, 

número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de 

pagamento, devem constar na proposta de preços. 
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7 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

7.1. A partir do horário previsto no item 1.2.3 deste Edital, a sessão pública na 

internet será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas 

de preços recebidas, sem identificação dos licitantes por parte do sistema 

eletrônico. 

 

7.2. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo 

utilizar sua chave de acesso e senha. 

 

7.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou à entidade promotora da licitação 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

 

 

8 – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS 

LANCES 

 

8.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

8.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos 

estarão disponíveis na internet. 

 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

pregoeiro e os licitantes. 

 

8.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 

pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 
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8.6. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, 

quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico.  

 

8.7. No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

 

8.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

 

8.9. Os licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

 

8.10. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

 

8.11. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

8.12. Ocorrendo a desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

8.12.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados; 

 

8.12.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa e será reiniciada somente após 

comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

 

8.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 

Pregoeiro. 

 

8.14. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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8.14.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o 

Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes; 

 

8.14.2. O Pregoeiro poderá encerrar, mediante prévio aviso, o item que não 

receber lance nos primeiros 10 (dez) minutos, desde que o menor preço 

apresentado seja igual ou inferior ao valor de referência; 

 

8.14.3. Também poderá ser encerrado pelo Pregoeiro, mediante prévio 

aviso, o item que, após o recebimento do primeiro lance, permaneça por 

mais de 05 (cinco) minutos sem que lhe seja ofertado preço menor. 

 

8.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro 

poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 

observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 

diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 

8.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

 

8.17. Os licitantes deverão apresentar, ainda, as declarações exigidas no item 

5.1.4. deste Edital, juntamente com a Proposta de Preços. 

 

 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro consultará, via 

sistema eletrônico, o licitante proponente da melhor proposta e, se tratando de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, abrirá prazo de até 05 (cinco) 

minutos oportunizando a microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 

proposta seja igual ou até 5% superior a mais bem classificada, que manifeste 

essa sua condição, segundo o que dispõem o art. 44 e seu §2º da Lei 

Complementar n.º 123/2006. 

 

9.1.1. Verificando-se a hipótese de empate prevista no art. 44 e seu §2º da 

Lei Complementar n.º 123/2006, o Pregoeiro abrirá prazo máximo de até 

05 (cinco) minutos à microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
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classificada, oportunizando-lhe que apresente proposta de preço inferior 

àquela originalmente melhor classificada no certame; 

 

9.1.2. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada não exercer a preferência prevista na alínea anterior, serão 

convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese prevista neste subitem e no art. 44, § 2º, da Lei 

Complementar n.º 123/2006, para o exercício dessa preferência, desde que 

tenham declarado essa condição no prazo anteriormente concedido; 

 

9.1.3. A abertura e o encerramento dos prazos referidos neste subitem, 

serão comunicados pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, a todos os 

licitantes. 

 

Observação: Estando o sistema Comprasnet, na data de abertura desta 

licitação, adequado para o exercício do direito de preferência previsto na 

Lei Complementar nº 123/2006, ao invés do previsto neste Edital, 

prevalecerão os procedimentos estabelecidos pelo referido sistema. 

 

9.2. Não se verificando possível à hipótese de adjudicação em favor de 

microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos previstos neste Edital, o 

objeto poderá ser adjudicado ao licitante originalmente melhor classificado no 

certame.  

 

9.3. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso com vistas à obtenção de melhor proposta, 

observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 

diferentes daquelas previstas no Edital. 

 

9.3.1. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo 

ser acompanhada pelas demais licitantes; 

 

9.3.2. O Pregoeiro verificará, de imediato, as condições de habilitação do 

licitante detentor da melhor oferta. 

 

9.4. Na hipótese de a proposta ou o lance de menor valor não serem aceitos ou 

se o licitante detentor da melhor proposta desatender às exigências habilitatórias, 
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o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 

9.4.1. No julgamento das propostas considerar-se-á o atendimento das 

exigências estipuladas neste Edital e seus Anexos, o menor preço, o valor 

de mercado e a exequibilidade dos valores ofertados. 

 

9.5. Será declarado vencedor o licitante que apresentar o menor preço para o 

objeto licitado e cumprir todos os requisitos de habilitação. 

 

 

10 – DA HABILITAÇÃO 

 

10.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste Edital, e sendo 

aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro procederá, de 

imediato, à verificação do atendimento das condições de habilitação deste 

licitante, sendo que em caso positivo o declarará habilitado. 

 

10.1.1. A habilitação ficará sujeita à condição resolutiva expressa, 

consistente no encaminhamento, pelo licitante declarado vencedor, no 

prazo estabelecido no item 10.6, dos documentos e declarações exigidos 

para habilitação, no original ou em cópia autenticada. 

 

10.2. A documentação exigida no item 5 deste Edital referente à Habilitação 

Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira e Regularidade Fiscal será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos contemplados por esse Sistema, 

por meio de consulta “on line”, assegurado o direito de apresentar,                    

via fac-símile, na própria sessão do Pregão, a documentação atualizada e 

regularizada, bem como a documentação não exigida para cadastramento nesse 

Sistema. 

 

10.2.1. Procedida à consulta ao SICAF, será impressa declaração 

demonstrativa da situação do licitante (Anexo V da IN - MARE nº 05/95, e 

suas alterações), a qual será juntada ao processo de licitação; 
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10.2.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo CFMV nos sítios oficiais 

de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova. 

 

10.3. A documentação exigida no item 5 deste Edital referente às Declarações e 

à Qualificação Técnica (quando exigida), não contempladas pelo SICAF, será 

verificada por meio de sua apresentação, via fac-símile, na própria sessão do 

Pregão. 

 

10.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovação 

dessa condição poderá ser feita mediante apresentação de original ou cópia 

autenticada da comunicação do registro efetuado pelas Juntas Comerciais ou 

pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou, ainda, por Certidão 

em que conste a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

expedida pelo órgão de registro competente, tudo conforme art. 4º do Decreto 

n.º 3.474, de 19/05/2000. 

 

10.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar, tão-

somente, quando da assinatura do contrato, toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

10.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da 

Administração, para a regularização dessa documentação, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, conforme previsto no art. 43, §1º, da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  

 

10.5.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993 c/c art. 7º da Lei n.º 

10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 
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10.6. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o(s) licitante(s) detentor(es) 

da melhor proposta(s)/lance deverá(ão) encaminhar, via fac-símile,                         

tel. (0xx61 – 2106.0472), ou e-mail: pregao@cfmv.gov.br, os documentos 

necessários para a comprovação da sua habilitação, observado o disposto nos 

itens 10.2 e 10.3, imediatamente após o julgamento dos preços ofertados nas 

propostas e lances, sendo que os documentos originais ou as cópias autenticadas 

deverão ser encaminhadas no prazo de 3 (três) dias úteis para a sede do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, situada no SIA Trecho 06 – 

Lotes 130 e 140 – CEP: 71205-060 – Brasília/DF. 

 

10.6.1. O descumprimento da obrigação contida acima implicará 

inabilitação do licitante e o sujeitará às sanções previstas neste Edital. 

 

10.7. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 

desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitados. 

 

10.8. Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

 

10.9. Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

10.10. Na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo Pregoeiro, a 

adjudicação do objeto da licitação ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), 

com posterior encaminhamento dos autos à Autoridade Competente para 

homologação do procedimento licitatório e decisão quanto à contratação. 

 

10.11. Na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados à 

Autoridade Competente para julgamento e, em caso de improvimento, 

adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, homologação do 

procedimento licitatório e decisão quanto à contratação. 

 

10.12. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 

demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata 
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divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade 

previstas no artigo 30 do Decreto nº 5.450/05 e na legislação pertinente. 

 
 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 

de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 

para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção 

de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse 

direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor. 

 

11.2.1. Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo especificado 

no item 11.1. 

 

11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados no SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – CEP: 71205-060 – 

Brasília/DF. 

 

11.5. Julgados improvidos os recursos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto licitado 

ao licitante declarado vencedor, homologará o procedimento da licitação e 

decidirá quanto à contratação. 

 

11.6. Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 
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12 – DO CONTRATO 

 

12.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por 

instrumento de contrato, comunicada por ofício, entre o Conselho Federal de 

Medicina Veterinária, denominado Contratante, e o licitante vencedor, 

denominado Contratado, que observará os termos da Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações; da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, do Edital e demais 

normas pertinentes, devendo o licitante vencedor comparecer à sede do CFMV 

para sua assinatura no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da convocação. 

 

12.2. A publicação resumida do instrumento acima, ou de seus eventuais 

aditamentos, no Diário Oficial da União, será providenciada e custeada pela 

Administração, mediante remessa do texto do extrato a ser publicado na 

Imprensa Nacional até o 5º (quinto) dia útil da assinatura. 

 

12.3. No momento da assinatura do contrato, será verificado pelo CFMV, por 

meio de consulta “on line” ao sistema, a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do respectivo instrumento, devendo seu resultado ser 

impresso e juntado ao processo. 

 

12.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da 

contratação, ou recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento no prazo 

definido no subitem 12.1, poderá ser convocado outro licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos 

habilitatórios e feita a negociação, contratar o licitante para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro convocado, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e 

das demais cominações legais. 

 

12.5. Não será exigido do licitante vencedor prestação de garantia, para 

execução do objeto da presente licitação, conforme o disposto no artigo 5º, I, da 

Lei nº 10.520/02. 
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13 – DO PREÇO 

 

13.1. O preço será o ofertado pelo licitante declarado vencedor do certame. 

 

 

14 – DO REAJUSTAMENTO 

 

14.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.  

 

 

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PRÉ-EMPENHO) 

 

15.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação está prevista na Nota de 

Pré-empenho disponível para o ano de 2013, sob a Rubrica nº 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 – Máquinas e Equipamentos, do plano de contas em 

vigor. 

 

 

16 – DO PAGAMENTO 

 

16.1. O pagamento será feito pelo CFMV, creditado em nome da Contratada, em 

moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária em conta corrente por ela 

indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código 

de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório, e ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil após a data do recebimento 

definitivo do objeto, mediante a apresentação da competente nota fiscal 

eletrônica ou fatura. 

 

16.1.1. A nota fiscal eletrônica/fatura deverá ser emitida pela própria 

Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ 

apresentado pelo estabelecimento indicado na proposta de preços e nos 

documentos de habilitação; 

 

16.1.2. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de 

Ordem Bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança 

de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente 

no que se refere às retenções tributárias; 
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16.1.3. O pagamento está condicionado à apresentação, pela Contratada, 

dos documentos de regularidade fiscal, fundiária e previdenciária. 

 

16.2. A critério da Contratante, poderá ser utilizado o valor contratualmente 

devido para cobrir dívidas de responsabilidade da Contratada para com ela, 

relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular 

execução contratual. 

 

16.3. Serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), 

bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o 

PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas 

para o objeto desta licitação, conforme Instrução Normativa SRF nº 480, de 

15/12/04, publicada no DOU de 29/12/04, e suas alterações. 

 

16.4. Não haverá a retenção prevista no subitem 16.3 na hipótese de, quando da 

apresentação da nota fiscal eletrônica, a contratada apresente a devida 

comprovação de que é optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 

SIMPLES, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 2006, ou se a contratada 

encontrar-se caracterizada por uma das situações elencadas no artigo 3º da 

Instrução Normativa SRF n° 480, de 2004. 

 

 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

17.1 Das obrigações da Contratada: 

 

17.1 Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, 

validade/garantia e preços propostos nesta licitação. 

 

17.1.1 Os objetos devem estar acompanhados do manual do usuário, 

com uma versão em português, e da relação da rede de assistência 

técnica autorizada. 
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17.1.2 Os produtos deverão ser entregues acondicionados de forma a 

preservar o seu perfeito estado físico, facilitando o seu transporte e 

depósito. 

 

17.1.3 O prazo de garantia dos bens objeto deste fornecimento 

deve ser de no mínimo 12 (doze) meses, contado do recebimento 

definitivo, sem qualquer ônus adicional para o CFMV. 

 

17.2 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias na contração objeto da presente 

licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme 

previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. 

 

17.3 Cumprir fielmente a execução contratual e fornecer os equipamentos e 

acessórios segundo os parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 

às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações do 

fabricante. 

 

17.4 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos 

valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações desta 

licitação, respondendo por quaisquer danos causados aos equipamentos 

desde o transporte dos mesmos até sua entrega final na sede do CFMV. 

 

17.5 Substituir, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento da notificação, qualquer material defeituoso que houver 

fornecido. 

 

17.6 Entregar os materiais acompanhados do documento fiscal próprio; 

 

17.7 Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao CFMV e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 

obrigações oriundas desta contratação; 

 

17.8 Indicar, na assinatura do contrato, preposto para representá-la durante 

a execução do objeto, informando nome, telefone e e-mail para contato; 
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17.9 Fornecer os dados da rede credenciada de assistência técnica em 

Brasília-DF quando da assinatura do contrato, informando nome das 

empresas, endereços e telefones; 

 

17.10 Não subcontratar qualquer parte do objeto licitatório.  
 

17.2. Das obrigações do Contratante: 

 

17.2.1. 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 eletrôncias/fatura a efetiva entrega do 

objeto contratado e o seu recebimento; 

 

II - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado;  

 

III - Efetuar os pagamentos devidos, desde que atendidas as 

exigências do Edital e seus Anexos; 

 

IV - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução 

do avençado, em especial, aplicação de sanções e alterações dele; 

 

V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela Contratada. 

 

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Em caso de não assinatura do contrato, não devolução do contrato 

assinado,  inexecução do avençado, erro de execução, execução imperfeita, mora 

de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 

prestadas, o licitante estará sujeito às seguintes sanções administrativas, 

garantida prévia defesa: 

 

I – Advertência; 
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II - Multas a serem recolhidas de acordo com instruções fornecidas pela 

Contratante: 

 

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do 

contrato, neste último caso quando a licitação tenha sido julgada e 

adjudicada por item, considerando, para fins de cálculo do valor da 

multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato 

inadimplida, por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado 

a 10% do mesmo valor, por ocorrência; 

 

b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item 

do contrato, neste último caso quando a licitação tenha sido julgada e 

adjudicada por item, considerando, para fins de cálculo do valor da 

multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato 

inadimplida, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, 

não especificada nas outras alíneas deste inciso, e aplicada em dobro 

na sua reincidência; 

 

c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta ou do futuro 

contrato, no caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário em 

firmar o referido instrumento, ou deixar de apresentar os documentos 

exigidos para sua celebração, ou deixar de entregar documentação 

exigida neste Edital durante a sessão do Pregão, no prazo e condições 

estabelecidas neste Edital, independentemente das demais sanções 

cabíveis; 

 

d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato, pela recusa em 

corrigir ou substituir qualquer objeto rejeitado ou com defeito, 

caracterizando-se a recusa caso a correção ou substituição não se 

efetivar nos 15 (quinze) dias que se seguirem à data da comunicação 

formal da rejeição ou defeito, independentemente das demais sanções 

cabíveis; 

 

e) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

sua rescisão por ato unilateral da administração, motivado por culpa 

da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 

sanções cabíveis; 
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III - Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente 

descredenciamento do SICAF pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 

das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações 

legais, para o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida 

no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa. 

 

18.2. Incidirá também na sanção prevista no subitem 18.1. III o licitante que 

deixar de enviar os documentos necessários à sua habilitação, via fac-símile ou 

por e-mail. 

 

18.3. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação para as sanções 

previstas nos incisos I e II do subitem 18.1 e de 10 (dez) dias para a do inciso III 

do subitem 18.1. 

 

18.4. As sanções previstas nos incisos I e II do subitem 18.1 serão aplicadas pelo 

Pregoeiro/CFMV e a sanção prevista no inciso III do subitem 18.1 será aplicada 

pelo Ordenador de Despesas. 

 

18.5. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 

impedimento de licitar e contratar com a União, o licitante será descadastrado 

por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

 

18.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido 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. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o 

valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

18.7. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem 18.1, poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, do subitem 18.1. 
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19 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

 

19.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver 

uma das ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

19.2. 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, a produção de contraditório e a 

dedução de 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 rescisória. 

 

19.3. 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. 

 

 

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

 

20.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo. 
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20.3. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

 

20.4. O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem 

como equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, aos 

licitantes interessadas em participar deste Pregão. 

 

20.5. A adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor e a 

homologação do certame não implicarão direito à contratação. 

 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do 

início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem 

prazos em dia de expediente normal no CFMV, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

 

20.7. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 

inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

 

20.8. A autoridade Superior poderá revogar a presente licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 

da Lei nº 8.666/93. 

 

20.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 

licitação, será marcada outra data para a realização da sessão. 

 

20.10. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados no sítio 

“www.comprasnet.gov.br”. Demais informações poderão ser obtidas pelo 

telefone (61) 2106-0400 ou por meio do e-mail pregao@cfmv.gov.br. 

 

20.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

20.12. Fazem parte integrante deste Edital: 
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Anexo I – Termo de Referência; 

 

Anexo II – Minuta de Instrumento de Contrato. 

 
 

Brasília-DF, 03 de julho de 2013. 

 

 

 

Vitor Hugo da Silva Ramos 

Àrea de Gestão Administrativa – Licitação 

Mat. CFMV nº 0345 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

I – OBJETO 

 

1.1. Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos de Filmagem 

e Fotografia, conforme especificações abaixo: 

 

ITEM 1 

Valor Unit: R$ 22.133,00 Valor Total: R$ 22.133,00 

Corpo de Máquina 

Quantidade: 01 (um) 

Descrição: 

- Tipo de Câmera: Câmera Digital de Lente Intercambiável SLR (AF/AE)  

- Sensor de Imagem: Sensor CMOS de 36 x 24mm 22.0Mp com filtros de cor 

primária RGB e filtro passa-baixa. 

- Resolução Efetiva: 21.1Mp. 

- Profundidade de Cor: Conversão analógica/digital de 14 bits  

- Modos de Cor: sRGB, Adobe RGB e Monocromático  

- Formatos de Arquivo de Imagem: RAW (3 tamanhos não-comprimidos); 

JPEG (3 tamanhos, compressão fine/normal); RAW + JPEG (simultâneo). 

- Resolução de Gravação: (5616 x 3744), (3861 x 2574) e (2784 x 1856) 

[RAW]; (5616 x 3744), (4080 x 2720) e (2784 x 1856) [JPEG]  

- Gravação de ÁSudio: Sim (via microfone integrado ou soquete de 

microfone externo). 

- Gravação de Vídeo: Sim (1080p máximo de 12 minutos, VGA máximo de 

24 minutos por arquivo) . 

- Multiplicador de Distância Focal:  1,0x  

- Tipo de Foco: TTL-CT-SIR AF com 9 pontos (1 sensor cruzado) e 6 pontos 

suplementares invisíveis  

- Modos de Foco: Autofoco, (AF de disparo único, AF AI Servo Previsível, 

Foco AF AI (seleção automática entre Disparo Único/AI Servo Previsível)), 
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Foco Manual (MF), Seleção de Ponto de AF (Seleção Manual ou 

Automática). 

- Sensibilidade: ISO 50-25600  

- Tipo de Obturador: Obturador de plano focal controlado eletronicamente, 

mecânico e de movimento vertical. 

- Velocidade de Obturador: 30 segundos a 1/8.000 de segundo  

- Trava de Espelho: Sim.  

- Medição de Exposição: Avaliativa (35 segmentos); Central ponderada; 8% 

Parcial; Spot de 3,5% ; Modos de Exposição: AE Totalmente Automático, 

AE Programado, AE Auto Criativo, AE de prioridade de velocidade de 

obturador, AE de prioridade de abertura, Exposição, ManualModo B  

- Modos de Balanço de Branco: Auto, Pré-ajustado (Luz Diurna, Sombra, 

Nublado/Crepúsculo/Pôr-do-Sol, Luz de Tungstênio, Luz Fluorescente 

Branca, Flash), Manual (Personalizado, Temperatura de Cor), "Bracketing" 

de Balanço de Branco (+/-3 pontos em incrementos de um ponto), Correção 

de Balanço de Branco (Ajuste Azul/Âmbar de +/- 9 níveis ou Ajuste 

Magenta/Verde +/- 9 níveis). 

- Modos de Cena: Padrão, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromático, 

Definido pelo Usuário (1, 2, 3)  

- Flash Integrado: Não  

- Alcance Efetivo de Flash: Não aplicável.  

- Conexão de Flash Externo: Sapata dedicada, PC terminal  

- Controle de Flash Externo: Autoflash E-TTL II com Speedlites série EX  

- Velocidade Máxima de Sincronismo de Flash:  1/200 de segundo   

- Temporizador: Atraso de 10 ou 2 segundos  

- Gravação com Intervalo: Possível com remoto/temporizador opcional  

- Datador: Não (gravação simultânea nos dados de imagem)  

- Memória Interna: Não  

- Cartão de Memória: Cartão CompactFlash (CF) (tipo I e II)  

- Tamanho de Arquivo: RAW: 25.8MB, 14.8MB ou 10.8MB; JPEG: 6.1MB, 

3.6MB, 3.0MB, 2.1MB, 1.9MB ou 1.0MB  

- Interface: USB 2.0 (Hi-speed)  

- Capacidade de Impressão Direta: Sim (CP Direct, Inkjet direct, PictBridge)  

- Controle Remoto: Terminal tipo N3  

- Saída de Vídeo: Saída Composta (NTSC ou PAL) Saída HDMI-mini  

- Requisitos de Sistema: Windows 98SE, 2000, XP e VistaMac OS X (10.1 

ou mais recente) 
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- Visor: Pentaprisma de nível ocular fixo, 98% de Cobertura, Ampliação 

0.71x, Alívio ocular de 21mm, Correção de dioptria de -3 a +1, Telas de 

focagem intercambiáveis (Padrão Eg-A ). 

- Informações no Visor: Condição da Bateria, Confirmação de foco, 

Velocidade do obturador, Valor de abertura, Trava de AE, Capacidade 

máxima de quadros de burst, AEB em progresso, Pronta para Flash, FE 

travado/FEB em progresso, Sincronismo de alta velocidade, Compensação 

de exposição de flash, Compensação de exposição, Prioridade de tom de 

altas luzes, Velocidade ISO, Ajuste de Balanço de Branco e Modo de 

disparo Preto & Branco . 

- Previsão de Profundidade de Campo: Sim.  

- Monitor LCD: Monitor de 3,0" e 920.000 pixels com ângulo de visão até 

170º . 

- Informações no Monitor: Modo de Medição, Velocidade de Obturador, 

Abertura, Modo AF, ISO, Fotos restantes, Modo Drive, Nível de bateria, 

Ajuste de compensação de exposição, Ajuste de compensação de flash, 

Ajuste de balanço de branco, Qualidade/tamanho de imagem, Prioridade de 

tom de altas luzes, Indicador de modo Preto & Branco. 

- Opções de Idioma: Árabe, Chinês (simplificado ou tradicional), Tcheco, 

Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, 

Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, 

Romeno, Russo, Espanhol, Sueco, Tailandês, Turco e Ucraniano. 

- Alimentação: Bateria de Íons de Lítio Lp-E6; ACK-E6 - Adaptador AC 

- Dimensões: 114 x 152 x 75mm 

Lente Fotográfica Tipo I 

Quantidade: 01 (um) 

Descrição: 

- Tamanho do Filtro: 77mm;  

- Faixa de Abertura: f/2.8 - f/32;  

- Distância Mínima de Foco: 1,2m;  

- Ampliação: 0.21x;  

- Ângulo de Visão: 34º - 12º;   

- Elementos: 23 elementos;  

- Grupos: 19 Grupos;  

- Diâmetro máximo: 88,8mm;  

- Comprimento: 199mm.  
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Lente Fotográfica Tipo II 

Quantidade: 01 (um) 

Descrição: 
- Tamanho de Filtro: 82mm;  

- Abertura de Diafragma: De 2.8 a 32;  

- Distância Focal Mínima: 40cm;  

- Magnificência: 1:3.8;  

- Controle de Foco/Zoom: Dois toques.;  

- Ângulo de Visão: De 84.1 a 34.3 graus;  

- Grupos/Elementos: 13/14;  

- Comprimento: 114mm;  

- Diâmetro Máximo: 88.9mm. 

Flash 

Quantidade: 01 (um) 

Descrição: 

- Tamanho de Filtro: 82mm; Abertura de Diafragma: De 2.8 a 32; Distância 

Focal Mínima: 40cm; Magnificência: 1:3.8; Controle de Foco/Zoom: Dois 

toques.; Ângulo de Visão: De 84.1 a 34.3 graus; Grupos/Elementos: 13/14; 

Comprimento: 114mm; Diâmetro Máximo: 88.9mm. 

- Múltiplos Modos de Exposição de Flash: E-TTL II, E-TTl, TTL e Manual 

- Tempo Reciclagem : Feixe de assistência ao AF integrado compatível com 

os sistemas AF EOS multiponto incluindo tipos de AF de Área de 45 

pontos. 

- Professional Modes: Trava de FE - trava de exposição de Flash; O Modo FP 

ou  sincronismo de alta velocidade permite à câmera sincronizar com o flash 

em velocidades mais rápidas de obturador; Flash TTL sem fio quando 

combinado com transmissor ST-E2 e múltiplos 550 EX's; O modo 

estroboscópico mostra vários flashes de forma contínua para ver facilmente 

o efeito do flash; FEB - "Bracketing" de Exposição de Flash; Taxa de 

iluminação de flash de até 8:1 quando usado com um transmissor ST-E2 e 

múltiplos 550 ou 580EX's 

- Tipo: Montagem de Sapata. 

- Número Guia: 138 pés (42m) a 50mm; 190 pés (58m) a 105mm.  

- Ângulo de Cobertura: 84° (24mm no formato 35mm ) a 23,3° (105mm) 

114° (14mm) com adaptador grande angular incluído. 
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- Distância de Alcance Automática: TTL total em todas as aberturas. 

- F-Stops Automáticos: TTL total em todas as aberturas. 

- Vari-Power: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e 1/128 (em incrementos de 

1/3 de ponto). 

- Dedicação TTL: E-TTL II com todas as SLRs; EOS digitais; Medição 

avaliativa E-TTL e de 21 zonas com EOS-3, 1V, Elan 7/7E e Rebel TI, 

2000; Medição A-TTL de 3 zonas com outras câmeras EOS. 

- Cabeça para Rebatimento: Sim 

- Cabeça Rotatória: Sim. 

- Cabeça de Zoom: 24-105mm (auto-zoom, com ajuste automático para 

diferentes tamanhos de CMOS ). 

- Terminal Fora da Câmera: Sim; Conector PC (permite apenas entrada de 

"sync", não permite saída). 

- Tempo de Reciclagem: Aproximadamente 0,1 a 6 segundos, com baterias 

alcalinas tamanho AA.. 

- Fonte de Alimentação: Quatro baterias "AA" de 1,5 Volt (alcalina, lítio, 

NiMh ou NiCd). 

- Dimensões: 3 x 5,3 x 4,5 polegadas (75 x 134 x 114mm) LxAxP. 

- Peso: 13,2 onças (375g) 

Cartão de Memória 

Quantidade: 03 (três) 

Descrição: 

Performance de leitura/gravação de 90MB por segundos para a criação de 

fotografias profissionais e conteúdo de imagem em movimento. Capacidade de 

armazenamento de 32GB. UDMA-6 (Ultra Direct Memory Access 6), ESP 

(Enhanced Super-Parallel Processing) e Tecnologia de Controle Power Core. 

Revestimento em silicone RTV para maior proteção contra a umidade. Operar 

em ambientes de frio e calor extremos (-25°C a 85°C). Resistentes a tensão, 

impacto e vibração. 

Bolsa para Transporte de Máquina Fotográfica 

Quantidade: 01 (um) 

Descrição: 

- Capacidade: DSLR com lente acoplada (até 70-200mm f/2.8), mais 3-4 

lentes / flash e acessórios, tripé ou monopé, itens pessoais. 

- Dimensões Internas: 28,5 x 11,5 x 38,5 cm. 



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

 

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

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

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

34 

- Dimensões Externas: 33,0 X 19,0 X 44,0 cm. 

Tripé para filmagem para máquina fotográfica 

Quantidade: 01 (um) 

Descrição: 

- Seçoes: 3 

- Altura Máxima: 1515 mm 

- Altura mínima: 712 mm 

- Comprimento fechado: 745 mm 

- Faixa de PAN (o) 360 

- Faixa de TILT (o) -85°/90° frontal 

- Peso: 3,29 kg 

- Limite de peso: 5 kg 

- Dimensões da embalagem: 85 x 15,5 x 15 cm 4,560 kg 

- Placa de engate rápido QR-25: Dimensões (mm): 100 (comprimento) x 50 

(largura) x 11 (altura) 

- Parafuso de fixação à câmera em aço inoxidável. 

ITEM 2 

Valor Unit: R$ 200,00 Valor Total: R$ 200,00 

Direct Box 

Quantidade: 01 (um) 

Descrição: 

- 1 Canal. 

- Impedância de entrada: >250 kOhms. 

- Entrada e LINK OUT com conector Jack 1/4" desbalanceado, entrada XLR 

desbalanceado. 

- Saída XLR balanceado. 

- 2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo atenuar o total de 40 dB). 

- Resposta de frequência: 10 Hz a 93 kHz (-3dB). 

- Relação Sinal/Ruído: -110 dBu. 

- Alimentação: Phantom power de 18 V a 48 V DC, bateria 9 V.  

- Largura/Altura/Profundidade: 130 mm / 60 mm / 150 mm. 

- Suspensão de borracha para isolamento mecânico e elétrico.  

- Chave Ground. 
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ITEM 3 

Valor Unit: R$ 744,00 Valor Total: R$ 1.488,00 

Iluminador 

Quantidade: 02 (dois) 

Descrição: 

- Possui uma gama variável de temperatura de cores de 3200K a 5600K. 

- Botões de controle de luz na parte traseira do equipamento. 

- Consumo de 75W de potência máxima com eficiência luminosa equivalente 

a 500W de luz tungstênio. 

- Revestimento com dissipador de calor frio ao toque. 

- Alta iluminação com 5.500 lux a 1 metro. 

- Difusor branco para iluminação mais ampla disseminação.  

- Aceita estilo Sony V-Mount bateria Li-ion, como bateria BP-C910S. A 

interface da bateria também pode ser substituído para aceitar conexão de 

bateria Anton Bauer. 

- 50.000 horas Vida útil do LED 

Tripé para Iluminador 

Quantidade: 02 (dois) 

Descrição: 

- Tripé WT-807 com 03 seções em alumínio anodizado em preto e conexões 

em nylon, com rosca fina para os iluminadores VL/VLE e DC, podendo ser 

utilizado com tubo base e iluminadores da linha unitek. 

- Possui sistema de amortecimento com molas em caso de soltura das travas. 

- Altura máxima: 3,000 mm. 

- Altura mínima: 1,200 mm. 

- Peso: 2,525 kg. 

Carga máxima: 4,000 kg 

ITEM 4 

Valor Unit: R$ 1.300,00 Valor Total: R$ 1.300,00 

Gravador Digital 

Quantidade: 01 (um) 
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Descrição: 

- Microfones embutidos X/Y em estéreo que gravam em ângulos de 90° ou 

120°. 

- Gravação em 4 canais simultâneos usando-se os mics embutidos + entradas 

de instrumentos/mic. 

- Áudio de Alta qualidade e preamplificação digital. 

- Tela de 1.9-polegadas LCD com menu de fácil acesso. 

- Gravação em 24bit/96kHz Linear PCM. MP3 para gravações mais longas.  

- Falante de refencia embutido. 

- Chassi emborrachado e resistente a choque. 

- Broadcast Wave Format (BWF) compativel com time stamp e track marker 

- Grava em cartões SD/SDHC de até 32GB.  

- Auto-record e pre-record. 

- Velocidade de reprodução variável. 

- Stamina mode permite gravar até 10 horas sem parar 

- Mid-side matrix decoder para microfonações adicionais. 

- Entrada para tripé.  

- USB 2.0.  

- Entradas XLRcom phantom power para gravar qualquer microfone.  

- Suporta plug-in power type external mics.  

- Entradas Hi-Z para Guitarra e Baixo.  

- Efeitos de estúdio + modelos de amplifcador embutidos. 

- USB audio interface. 

- Low-cut filter para redução de ruído.  

- Normalizing e divisão de arquivos.  

- Mono mix function.  

- Metronomo e afinador embutidos. 

- 1 GB SD card.  

- Filtro de ruido para microfone, clip para microfone.  

- Fonte. 

- Cabo USB 

- Case e programa Cubase LE. 

- Controle Remoto (RC4) - incluso 
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II – PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA 

 

2.1. Será de até 10 (dez) dias úteis a entrega do(s) objeto(s), contada a partir da 

assinatura do contrato. 

 

2.2. A Contratada entregará o(s) objeto(s) no SIA Trecho 06, Lotes 130 e 140, 

CEP: 71205-060 Brasília-DF. 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO 

PARA “FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM 

E FOTOGRAFIA” QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA 

VETERINÁ-RIA – CFMV E A 

EMPRESA --------------------------------. 

 

  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - 

CFMV, autarquia federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, 

Trecho 6, Lotes 130 e 140, neste ato representada por seu Presidente, 

BENEDITO FORTES DE ARRUDA, médico veterinário inscrito no CRMV-

GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 088.404.311-87, doravante denominada 

CONTRATANTE, e ---------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob n° -------------, sediada na cidade de -----------, na Av/Rua ------

-----, neste ato representada pelo seu Procurador/Sócio/Gerente, Sr. (a) -----------

--------, --------(nacionalidade)------, ----(estado civil)----, -----(profissão)----, 

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

------------, expedida pela -------------, em conformidade com a procuração e/ou 

contrato social contidos nas folhas ----------- do Processo n° 1443/2013, 

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 suas alterações, e em conformidade com o constante 

do processo acima citado, este CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, que se regerá pelas 

disposições dos Decretos nº
s
 10.520/02 e 5.450/05, da Lei Complementar n.º 

123/06 e, subsidiariamente, às normas da Lei 8.666/93, e suas alterações, e pelas 

seguintes cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente contrato é a Fornecimento de Equipamentos de 

Filmagem e Fotografia, conforme especificações abaixo: 

 

ITEM 01 

Quant. Objeto/Especificação Valor Total 

01 Corpo de Máquina Fotográfica (especificações conforme edital) 

R$ _____ 

01 Lente Fotográfica (especificações conforme edital) 

01 Lente Fotográfica (especificações conforme edital) 

01 Flash (especificações conforme edital) 

03 Cartão de Memória (especificações conforme edital) 

01 
Bolsa para Transporte da Máquina Fotográfica (especificações 
conforme edital) 

01 Tripé para Máquina Fotográfica (especificações conforme edital) 

ITEM 02 

Quant. Objeto/Especificação Valor Total 

01 Direct Box (especificações no Anexo I do edital) R$ _____ 

ITEM 03 

Quant. Objeto/Especificação Valor Total 

02 Iluminador (especificações conforme edital) 
R$ _____ 

02 Tripé para Iluminador (especificações conforme edital) 

ITEM 04 

Quant. Objeto/Especificação Valor Total 

01 Gravador Digital (especificações conforme edital) R$ _____ 



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

 

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

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

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

40 

1.2. A empresa deverá dar todas as garantias dos materiais fornecidos,            

responsabilizando-se por quaisquer quebra, avaria ou dano causados. 

 

1.3. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Edital Pregão CFMV n° 05/2013 e seus Anexos; 

 

b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA no 

Pregão CFMV 05/2013 (fls. ------ do processo acima citado); 

 

c) Proposta registrada no sistema e os lances, se houver, registrados em ata; 

 

d) Outros documentos relevantes, todos assinados ou rubricados pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA 

 

2.1. A vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados da assinatura do 

Contrato. 

 

CLÁUSULA III – DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

3.1. A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Área Gestão 

Administrativa – GEAD, pela Comissão Permanente de Recebimento de 

Licitação e pela Área de Gestão da Comunicação - GECOM ou por outro 

representante designado pela CONTRATANTE, permitida a assistência de 

terceiros. 

 

3.2. A atestação de conformidade do objeto cabe ao Líder da Área de Gestão da 

Comunicação - GECOM. 

 

3.3. Serão anotadas em registro próprio todas as ocorrências relativas ao objeto e 

tomadas as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

3.6. Os fiscais da CONTRATANTE reportar-se-ão diretamente ao preposto da 

CONTRATADA. 
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3.7. Os fiscais não aceitarão, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para terceiros. 

 

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

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA IV – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. Pelo fornecimento do objeto a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

o valor fixo e irreajustável de R$ ________, a ocorrer até o 10º (décimo) dia útil 

após seu recebimento definitivo. 

 

4.1.1. O pagamento está condicionado à apresentação da nota fiscal 

eletrônica/fatura e prévio atesto do órgão fiscalizador da 

CONTRATANTE, devendo ser emitida e entregue em duas vias 

acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal, fundiária e 

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

CONTRATANTE, pela verificação junto ao SICAF. 

 

4.1.2. 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. 

 

4.1.3. 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. 

 

4.1.4. 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. 

 

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

encargos previdenciários e fiscais serão retidos na fonte pela 

CONTRATANTE. 
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4.1.6. 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 V – DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES 

 

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

nº 10.520/02 e do Edital, compete à CONTRATANTE: 

 

a) Atestar nas notas fiscais eletrôncias/fatura a efetiva entrega do objeto 

contratado; 

 

b) Acompanhar e fiscalizar o recebimento do objeto; 

 

c) Efetuar os pagamentos devidos, desde que atendidas as exigências do 

Edital e seus Anexos; 

 

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

contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo; 

 

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

pela CONTRATADA e que guardem relação com o objeto, principalmente 

permitir o livre acesso às suas dependências dos empregados da 

CONTRATADA destacados para execução do objeto; 

 

f) Designar preposto incumbido de fiscalizar e acompanhar a execução do 

Contrato, inclusive responsabilizando-se pela elaboração de relatórios das 

ocorrências de faltas da CONTRATADA, os quais servirão como subsídios 

na aplicação das sanções previstas neste instrumento; 

 

g) Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade observada 

referente ao objeto. 
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5.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, da Lei 

nº 10.520/02 e do Edital, compete à CONTRATADA: 

 

a) Responder, em relação a seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução do objeto e por outras correlatas, tais como 

salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, 

vale-transporte ou meio de transporte dos empregados ao local da 

realização do objeto, além de outras que venham a ser criadas e 

exigidas pelo Poder Público; 

 

b) Manter, durante a execução e vigência do Contrato, sua 

regularidade fiscal, fundiária, trabalhista e previdenciária, bem como a 

sua regularidade e a dos profissionais envolvidos junto a órgãos e 

entidades eventualmente responsáveis pelo exercício da atividade; 

 

c) Suportar as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por 

seus empregados quando da execução do objeto, bem como assumir as 

responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de 

seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio 

do preposto; 

 

d) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 

10 (dez) úteis, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções, a contar da notificação; 

 

e) Encaminhar as notas fiscais eletrônicas/faturas nos termos exigidos 

neste instrumento; 

 

f) Não divulgar ou fornecer dados ou informações obtidos em razão 

deste contrato, bem como não utilizar o nome da CONTRATANTE 

para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, 

salvo com autorização expressa e prévia; 

 

g) Assumir 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; 
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h) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 

ou penal, relacionada à execução do objeto, originariamente ou 

vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

 

i) Assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação. 

 

j) O(s) objeto(s) deve(m) estar acompanhado(s) do manual do usuário, 

com uma versão em português e da relação da rede de assistência 

autorizada, incluíndo a cidade de Brasília/DF. 

 

k) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) de 

forma a preservar o seu perfeito estado físico, facilitanto o seu 

transporte e depósito. 

 

l) O prazo de garantia dos bens, objeto deste contrato, dever ser de no 

mínimo 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, sem 

qualquer ônus adicional para o CFMV. 

 

5.2.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento à CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do Contrato, 

razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

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

 

5.2.3. É vedado à CONTRATADA: 

 

a) Contratar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE 

durante a vigência deste instrumento; 

 

b) Subcontratar o objeto. 

 

CLÁUSULA VI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

6.1. O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora 

estabelecidas, sujeitará o contratado às sanções previstas na Seção II do Capítulo 



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

 

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

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

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

45 

IV da Lei 8.666/93, podendo a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, 

aplicar as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

 

II - Multas a serem recolhidas de acordo com instruções fornecidas pela 

CONTRATANTE: 

 

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do 

contrato, neste último caso quando a licitação tenha sido julgada e 

adjudicada por item, considerando, para fins de cálculo do valor da 

multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato 

inadimplida, por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado 

a 10% do mesmo valor, por ocorrência; 

 

b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item 

do contrato, neste último caso quando a licitação tenha sido julgada e 

adjudicada por item, considerando, para fins de cálculo do valor da 

multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato 

inadimplida, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, 

não especificada nas outras alíneas deste inciso, e aplicada em dobro 

na sua reincidência; 

 

c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

recusa injustificada do licitante adjudicatário em firmar o referido 

instrumento, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua 

celebração; 

 

d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de 

assinar o contrato e não entregar o objeto, ou pela recusa em corrigir 

ou substituir qualquer objeto rejeitado ou com defeito, caracterizando-

se a recusa caso a correção ou substituição não se efetivar nos 15 

(quinze) dias que se seguirem à data da comunicação formal da 

rejeição ou defeito, independentemente das demais sanções cabíveis; 

 

e) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

sua rescisão por ato unilateral da administração, motivado por culpa 



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

 

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

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

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

46 

da CONTRATADA, garantida defesa prévia, independentemente das 

demais sanções cabíveis. 

 

III - Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente 

descredenciamento do SICAF pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 

das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações 

legais, para o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida 

no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa. 

 

6.1.1. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação para as 

sanções previstas nos incisos I e II desta Cláusula e de 10 (dez) dias para a 

do inciso III. 

 

6.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser 

recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do 

recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE, sendo 

permitida a retenção de créditos para sua liquidação. 

 

6.1.3. As sanções previstas nos incisos I e III desta cláusula, poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, desta Cláusula. 

 

CLÁUSULA VII – DA RESCISÃO 

 

7.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste 

contrato ou a inobservância do editial 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; 

 

7.2. Caberá a rescisão do Contrato, na ocorrência de quaisquer motivos 

relacionados no art. 78 da Lei n° 8.666/93; 
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7.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

7.3.1. 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; 

 

7.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência 

para a Administração; 

 

7.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

7.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

7.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA VIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação está prevista na Nota de 

Pré-empenho disponível para o ano de 2013, sob a Rubrica nº 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 – Máquinas e Equipamentos, do plano de contas em 

vigor. 

 

CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Este contrato regula-se pelas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, 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. 

 

9.1.1. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como 

ocorrências que possam ter implicações neste Contrato, serão registradas 

por escrito e assinadas pelos prepostos/representantes. 

 

9.1.2. 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, 
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trabalhistas, securitárias, taxas, transportes e equipamentos que incidam ou 

venham a incidir sobre o Objeto deste contrato. 

 

9.1.3. 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. 

 

9.1.4. 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. 

 

9.1.5. 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 X – DA PUBLICAÇÃO 

 

10.1. 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 XI – DO FORO 

 

11.1. 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. 
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Brasília-DF, ------ de ------------------de 2013. 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

_________________________________________________ 

Contratada 


