
 

 

 

EDITAL 

Pregão Eletrônico nº 01/2019  
Data de abertura: 16/01/2019 às 09h 

no sítio www.comprasnet.gov.br 

P.A 4146/2018 
SRP?  

☐ Sim  ☒ Não  

Exclusiva ME/EPP?  

☐ Sim  ☒ Não 

Reserva de quota 

ME/EPP?  

☐ Sim  ☒ Não 

Objeto:  Serviços de locação de 01 (um) Sistema Ininterrupto de 

Energia (Nobreak). 
Decreto 7.174/2010?  

☐ Sim  ☒ Não 

Margem de preferência 

ME/EPP?  

☒ Sim   ☐Não 

Valor total estimado 

R$ 90.800,00 

Vistoria?  

☐ Obrigatória ☒ Facultativa  

☐ Não se aplica 

 

Amostra/Demonstração?  

☐ Sim  ☒ Não 

 Envio da proposta: 
A partir do 1º dia útil após a publicação do Edital. 

Pedidos de esclarecimentos 
Até 11/01/2019 para o endereço pregao@cfmv.gov.br 

Impugnações  
Até 14/01/2019 para o endereço pregao@cfmv.gov.br 

Documentação de habilitação (Conforme as condições previstas no Item 14 do Edital) 

Requisitos básicos 
1. Sicaf ou documentos equivalentes. 

2. Certidão CNJ. 

3. Consulta CEIS. 

4. Inidôneos do TCU. 

5. Habilitação jurídica. 

6. Regularidade fiscal e trabalhista - Certidão CNDT. 

7. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação 

judicial. 

8. Balanço Patrimonial e DRE 

9. Índices de liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1, (quando 

igual ou inferior deve comprovar Patrimônio Líquido 

não inferior a R$ 9.080,00) 

 

Requisitos específicos 
10. Capacidade técnica da empresa e profissional. 

Proposta ajustada 

11. Proposta de preço adequada ao último lance – 

Anexo III 

 

 

Obs: Essas informações não substituem as condições 

previstas no Edital, que é a regra.  

Item 1 

CATSER: 22233 - Locação de Energia Ininterrupta (Nobreak) 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do TCU pelo endereço www.comprasnet.gov.br, selecionando as opções 

Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “389.185”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download 

no Comprasnet e também no endereço http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1,   

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:pregao@cfmv.gov.br
mailto:pregao@cfmv.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
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PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 01/2019 
 

 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, por meio do seu Pregoeiro e sua 

Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 023, de 19 de fevereiro de 2018, levam ao 

conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 

123/2006, Decreto n.º 5.450/2005, Decreto nº 8.538/2015, subsidiariamente, pela Lei n.º 

8.666/1993, e no que couber a Instrução Normativa do MPOG, n.º 05/2017 e suas alterações, 

a realização da licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

DIA: 16/01/2019 

HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4146/2018 

CÓDIGO UASG: 389.185 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto deste certame é a prestação de serviços de locação de 01 (um) Sistema 

Ininterrupto de Energia (Nobreak) de 40kva, com redundância interna e banco de baterias. 

 

1.1.1. Os serviços compreenderão a desativação do nobreak atual, entrega e 

configuração do novo nobreak, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva e 

operação assistida, nos termos e condições constantes neste edital e seus anexos. 

 

1.1.2. CATSER: 22233 - Locação de Energia Ininterrupta (Nobreak). 

 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

Comprasnet e as constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão as últimas. 

 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. O custo total estimado para execução do objeto desta licitação é de R$ 90.800,00 

(noventa mil e oitocentos reais).1  

 

2.2. A despesa correrá a cargo da Rubrica: 

                                                 
1 A metodologia adotada para a indicação do valor de referência foi a da MÉDIA, considerando as propostas apresentadas na pesquisa de 

mercado, sendo arredondado o valor, conforme Informação 130/2018-Licitações e Contratos (fls. 85/86). 

http://www.comprasnet.gov.br/


 

 

 
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 – Manutenção e Conservação de Máquinas  e Equipamentos - PJ 

Centro de custo: 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 

 

2.3. As despesas dos anos subsequentes ocorrerão a conta da dotação consignada para a 

atividade nos respectivos exercícios.  

 

 

3. DOS QUANTITATIVOS E DO VALOR DE REFERÊNCIA  

 

3.1. O valor de referência foi fundamentado na pesquisa de mercado, nos termos do 

processo administrativo n.º 4146/2018, conforme quadro abaixo: 

 

Item Especificação Serviços 
Valor Médio 

Mensal 

Valor Total 

Ano 

01 

LOCAÇÃO DE NOBREAK DE 40kva, 

conforme o detalhamento constante do Termo de 

Referência.  

12 meses R$ 7.566,67 R$ 90.800,00 

VALOR GLOBAL R$ 7.566,67 R$ 90.800,00 

 

3.2. Será cadastrado no sistema compras governamentais o valor global do objeto, ou seja, 

o valor para 12 (doze) meses. 

 

3.3. O detalhamento da composição dos custos deverá ser apresentado no envio da 

proposta comercial.  

 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. O credenciamento 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, disponibilidade no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

4.2. O credenciamento do licitante bem como a sua manutenção dependerá de registro 

atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 

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

 

4.3. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-se no 

SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05.  

 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

 

4.5. O licitante responsabilizar-se-á 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. 

 

4.6. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do sistema ou ao CFMV, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da 

IN SLTI/MP nº 2, de 2010. 

 

5.2. Não poderão participar deste Pregão: 

 

5.2.1. pessoa física ou jurídica suspenso de participar de licitação e impedido de 

contratar com o CFMV, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

5.2.2. pessoa física ou jurídica declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida sua reabilitação; 

 

5.2.3. pessoa física ou jurídica impedido de licitar e contratar com a União, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

 

5.2.4. pessoa física ou jurídica proibido de contratar com o Poder Público, em razão 

do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  

 

5.2.5. pessoa física ou jurídica proibido de contratar com o Poder Público, nos termos 

do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

 

5.2.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666/93; 

 

5.2.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 

8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas 

no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu 



 

 

conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no 

processo licitatório.  

 

5.2.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 

5.2.8. pessoa física ou jurídica cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e 

compatível com o objeto deste Pregão; 

 

5.2.9. pessoa física ou jurídica que se encontre em processo de dissolução, 

recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

 

5.2.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 

não agem representando interesse econômico em comum; 

 

5.2.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

5.3. Como condição de participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, no ato de envio de suas propostas às seguintes 

declarações:  

 

5.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49;  

 

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

 

5.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

5.3.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

5.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

 

5.3.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal; 



 

 

 

5.3.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

5.4. A licitante ao declarar porte ME/EPP/Coop assume todas as responsabilidades e 

consequências civis e criminais, sujeitando-se, também, às sanções previstas neste Edital. 

 

 

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS PARA O SISTEMA 

 

6.1. A licitante deverá encaminhar sua proposta, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

6.2. A licitante deverá cadastrar sua proposta com descrição completa do objeto 

ofertado, indicando o valor total do item, em moeda corrente nacional, a partir da data da 

liberação do edital no Comprasnet, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão. 

 

6.3. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

6.3.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

6.3.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

 

6.3.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que 

a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do Decreto n.º 

5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia. 

 

6.3.4. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens 

às licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances. 

 

6.4. O Pregoeiro verificará as propostas cadastradas e desclassificará, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

ficando estas impedidas de participarem da fase de lances.  

 

6.5. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

 

 



 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou ilegalidades. 

 

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

7.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pelo valor total do item, sendo 

imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

 

8.2. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, para o item. O sistema não identificará o autor dos lances 

aos demais participantes.  

 

8.3. Para novos lances, obrigatoriamente o licitante deverá oferecer um valor inferior ao 

ofertado por ele anteriormente e registrado pelo sistema.  

 

8.4. O sistema registrará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado 

primeiro.  

 

8.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

 

8.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

 

8.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

seja manifestamente inexequível. 

 

8.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

 

8.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 

a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

8.10. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 

antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

 

8.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 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, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

 

8.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

 

 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

 

9.2. Não serão aceitas propostas cujos valores finais sejam superiores ao valor de 

referência. 
 

9.3. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 

porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

 

9.4. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

9.5. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

 

9.6. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 

5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

 

9.7. Em eventual empate entre propostas, se as empresas que empataram forem todas 

declarantes ME/EPP/COOP, o sistema, automaticamente, dará como vencedora do certame, a 

empresa declarante que enviou a proposta primeiro. 

 

9.8. Se esgotarem-se as empresas ME/EPP e não houve desempate, o sistema desempatará 

o certame, dando como vitoriosa a empresa (de grande porte) que enviou o lance primeiro. 

9.8.1. Só se aplicará o sorteio quando não for possível utilizar os critérios de 

desempate, vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos 

critérios de classificação, assim como os critérios de desempate previstos no art.3º, 

§2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

10. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS E DO BENEFÍCIO  

 

10.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP 

dar-se-á desde que atendidos os requisitos delineados na Lei Complementar nº 123/06, e 

suas alterações.  

 
10.1.1. A sociedade cooperativa que tenha auferido, no ano-calendário anterior ao 

presente, receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em conformidade com 

as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07, receberá o mesmo tratamento 

concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP. 

 



 

 

10.1.2. A pessoa física ou empresário individual enquadrados nos limites 

definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, receberão o mesmo 

tratamento que a referida Lei concede às ME/EPP. 
 

 

11. DA ACEITABILIADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

 

11.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, o critério 

de menor preço global ofertado, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento 

das especificações do objeto. 

 

11.2. Aceita a melhor oferta, o pregoeiro encaminhar contraproposta pelo sistema 

eletrônico diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que 

se obtenha ainda mais vantagem para a administração, conforme Acórdão n.º 2637/2015-

Plenário-TCU. 

 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

 

11.3. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se 

for o caso. 
 

11.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços ofertados 

para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise 

da planilha de custos e formação de preços, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 

exequibilidade da proposta. 

 

11.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 

forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no Anexo 

VII-A, item 9.4 da IN nº 05/2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da 

proposta.  

 

11.5.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou lance que 

comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação; 

apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 



 

 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

11.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

11.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 30 

(tinta) minutos, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

 

12. DA INCLUSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO NO SISTEMA E DO ENVIO DOS ORIGINAIS AO CFMV 

 

12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá inserir 

OBRIGATORIAMENTE, no prazo de até 3 (três) horas, contado da convocação efetuada 

pelo Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, um arquivo 

único, contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação que não estejam 

contemplados no Sicaf ou que necessitarem de atualizações.2 

 

12.1.1.  O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

 

12.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 

PODERÃO ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento. 

 

12.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados pelo pregoeiro, 

deverão ser entregues ao Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, situado 

no SIA Trecho 06, Lote 130 e 140, Brasília/DF. CEP: 71.205-060, no prazo de até 3 

(três) dias ÚTEIS, a contar do primeiro dia útil seguinte a convocação do pregoeiro. 

 

12.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a Proposta Comercial e 

os Documentos de Habilitação, não contemplados no SICAF, será desclassificada e 

sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

                                                 
2 Conforme o disposto no art. 21, incisos III e IV, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3/2018. 



 

 

12.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 

CFMV ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 

12.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

 

 

13 – CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

13.1.1. SICAF; 

 

13.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 

 

13.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

 

13.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas. 

 

13.2. As consultas previstas nos subitens acima serão realizadas em nome da licitante, do 

sócio majoritário e do sócio que exercer a gerência e administração da licitante. 

 

13.3. Constatada a existência de sanção aplicada a licitante vencedora, o Pregoeiro 

identificará a sua abrangência e, dependendo da sanção aplicada, considerará o licitante 

inabilitado por falta de condição de participação. 

 

13.3.1. O posicionamento sobre a abrangência das sanções registradas, seguirá o 

entendimento majoritário do Tribunal de Contras da União – TCU, sendo a sanção 

aplicada com supedâneo no art. 87, inciso III, da Lei das Licitações restringe-se ao 

órgão ou entidade contratante, não sendo, portanto, extensível a toda a Administração 

Pública. 
 
 

14 – DOS DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

14.1. PROPOSTA COMERCIAL, que deverá conter no mínimo, as seguintes informações: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas


 

 

 

14.1.1. A identificação do licitante, tais como: nome empresarial (firma ou 

denominação), número de inscrição no CNPJ/MF, telefone para contato o CFMV e 

endereço completo; 

 

14.1.2. O valor final que consagrou o licitante como vencedor, deverá conter o valor 

mensal e global, em observância ao valor de referência previsto neste edital, e 

descrição detalhada do objeto da licitação; 

 

14.1.3. Nome e telefone dos contatos necessários para a perfeita execução do objeto da 

licitação, tais como para atendimento de emergência e chamadas normais de 

atendimento; 

 

14.1.4. Nome do responsável e telefone de contato para o recebimento da Convocação 

e/ou a Nota de Empenho. 

 

14.1.5. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

14.2. Os licitantes poderão utilizar-se do modelo de proposta constante do Anexo III, deste 

edital. 

 

14.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

14.3.1. Cópia do documento de identidade e cartão de inscrição no CPF/MF, ou CNH 

do signatário da proposta, assim como, no caso de procurador, cópia de instrumento de 

mandato com a outorga de poderes para representar o licitante nos atos inerentes ao 

certame; 

 

14.3.2. No caso de empresário individual: Cópia de inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

14.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

 

14.3.4. No caso de sociedade simples: Cópia da inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

 



 

 

14.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

14.3.6. No caso de pessoa jurídica ou empresário estrangeira(a) em funcionamento no 

País: decreto de autorização e atos mencionados no item 14.3.3 ou 14.3.4.. 

 

14.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

14.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

14.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 

14.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora - Geral da Fazenda Nacional, e com a Fazenda Estadual e a Municipal, do 

domicilio ou sede da licitante, na forma da lei. 

 

14.5.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

14.5.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

14.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do artigo 29, inciso V, da 

Lei 8.666/93. 

 

14.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 



 

 

14.7. Verificada a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, 

será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

14.7.1. Caso não ocorra a regularização da documentação, no prazo previsto na 

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

sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação da licitação. 

 

14.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔNICO-FINANCEIRA: 

 

14.8.1. Apresentação de Balanço patrimonial do último exercício social exigível, 

apresentado na forma da lei; 

 

14.8.2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último 3 

exercícios social exigível, apresentado na forma da lei;  

 

14.8.3. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.  

 

14.9. Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão 

comprovar o seguinte: 

 

14.9.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 

(SG) superiores a 1(um);  

 

14.10. A boa situação financeira da empresa que deverá apresentar índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela 

aplicação das seguintes fórmulas: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 



 

 

 
 

14.10.1. As empresas que apresentarem, resultado igual ou menor do que 1 (um), em 

qualquer dos índices, deverão comprovar possuir patrimônio líquido ou capital social 

não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, sob pena de 

inabilitação, ou seja, de R$ 9.080,00. 

 

14.11. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do 

Exercício por balancetes ou balanços provisórios;  

 

14.12. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser 

atualizado por índices oficiais. 

 

14.13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

14.13.1.  Comprovante de registro ou inscrição da empresa e do(s) 

responsável(is) técnico(s), profissional de nível superior, indicado(s) no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região 

a que estiver vinculada a licitante. 
 

14.13.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, expedido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado para a qual a licitante tenha desempenhado 

atividade de natureza compatível em características, quantidades e prazos com os 

serviços previstos no Termo de Referência. 

 

14.13.2.1. Para os fins deste Edital, entende-se como de “natureza compatível 

em características, quantidades e prazos com os serviços previstos com o 

objeto ora licitado” a execução de:  

 

a) instalação de sistema de no-break com capacidade mínima de 

20kVA, com baterias com autonomia mínima de 30 minutos. 

 

b) serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, assistência 

técnica, suporte operacional para equipamentos nobreak.3 

 
14.13.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica-Profissional em nome do responsável 

técnico pertencente ao quadro permanente da empresa, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, acompanhado da respectiva certidão de acervo 

                                                 
3 O quantitativo e relevância da execução exigidos para a qualificação da empresa está aderente às orientações 

do Tribunal de Contas da União, conforme os Acórdãos 1.284/2003, 1.949/2008, 717/2010, 1.432/2010 e 

1.695/2011. 

 



 

 

técnico fornecida pelo respectivo CREA, comprovando que tenha prestado ou esteja 

prestando, a contento, serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, assistência 

técnica, suporte operacional para equipamentos nobreak. 

 

14.13.3.1. Para os fins deste Edital, entende-se como “pertencente ao quadro 

permanente” vínculo com a empresa mediante a comprovação de:  

 

a) profissional constante do estatuto ou contrato social em vigor; 

 

b) ficha de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional 

que demonstre o vínculo trabalhista; ou 

 

c) contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum. 

 

14.13.4. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica operacional, 

constante do subitem 14.13.2.,  devem se referir a serviços prestados, no âmbito de sua 

atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social vigente. 

 

14.13.5. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica 

apresentados. 

 

 

15. DO RECURSO 

 

15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recurso. 

 

15.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora. 

 

15.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

 

15.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

15.2.2. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que começarão a contar do término do 

prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 



 

 

indispensáveis à defesa de seus interesses. Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o 

prazo de 05 (cinco) dias para decidir sobre o Recurso. 

 

15.3. O acolhimento do recurso pelo pregoeiro implicará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

15.4. Após serem apreciados e desprovidos todos os recursos e constatada a regularidade 

dos atos até então praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à 

licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

15.5. Para os fins do § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, os autos do Processo 

Administrativo nº 4146/2018, permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária, situada no SIA Trecho 06 Lotes 130 e 140, em 

Brasília – DF, nos dias úteis, no horário de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00. 

 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso. 

 

16.2. A homologação compete ao Presidente do CFMV. 

 

16.3. Quando houver recurso, a adjudicação e a homologação serão realizadas pela 

autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

 

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DA GARANTIA  

 

17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada 

para assinatura do contrato, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

17.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 

apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e 

compatível com os termos deste Edital. 

 

17.1.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CFMV. 

 

17.1.3. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante este 

CFMV para a assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 



 

 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

que achar necessário, para que seja assinado e devolvido no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data de seu recebimento. 

 

17.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros 

meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

17.3. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e 

verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 

classificação.  

 

17.4. Contratada deverá prestar garantia contratual, no prazo máximo de 10 dias úteis a 

contar da assinatura do contrato, nas condições previstas no item 5 (Prazo e Condições de 

Garantia), do Termo de Referência. 

 

 

18. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

18.1. A vigência do contrato será nas condições previstas no item 12.1 do Termo de 

Referência e na Minuta de Contrato, anexos do Edital. 

 

 

19. DO PAGAMENTO 

 

19.1. As condições de pagamento são as estabelecidas no item 6 do Termo de Referência e 

na Minuta de Contrato, anexos do Edital. 

 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRANTE 

 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos itens 7 e 8 do 

Termo de Referência e na Minuta de Contrato, anexos do Edital. 

 

 

21. DAS SANÇÕES DO PREGÃO 

 

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

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

CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo 

da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o 

valor estimado da contratação, a CONTRATADA que: 



 

 

 

21.1.1. deixar de encaminhar, quando solicitados pelo Pregoeiro (as), proposta 

ajustada ao lance final e os documentos de habilitação, assim como manifestações 

sobre inexequibilidade de lance ou proposta, nos prazos determinados neste Edital; 

 

21.1.2. não assinar o contrato/ata de registro de preços ou não aceitar retirar o 

instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

 

21.1.3. apresentar documentação falsa no curso do certame; 

 

21.1.4. fizer declaração falsa;  

 

21.1.5. comportar-se de modo inidôneo; 

 

21.1.6. cometer fraude fiscal. 

 

21.2. Para conduta descrita no item 21.1.1. poderá ser aplicada multa de até 5% do valor 

estimado da contratação, bem como poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União e 

será descredenciada do SICAF pelo período de até 4 (quatro) meses. 

 

21.3. Para conduta descrita no item 21.1.2. poderá ser aplicada multa de até 5% do valor 

estimado da contratação, bem como poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União e 

será descredenciada do SICAF pelo período de até 6 (seis) meses. 

 

21.4. Para as condutas descritas nos itens 21.1.3, 21.1.4, poderá ser aplicada a multa de até 

10% do valor estimado da contratação, bem como poderá ficar impedida de licitar e contratar 

com a União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 

21.5. Para as condutas descritas nos itens 21.1.5, 21.1.6, poderá ser aplicada a multa de até 

10% do valor estimado da contratação, bem como poderá ficar impedida de licitar e contratar 

com a União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 60 (sessenta) meses. 

 

21.6. Para os fins do item 21.1.5., 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. 

 

21.7. 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. 

 

21.8. 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. 



 

 

 

21.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

22.1. As sanções por falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou total do 

objeto estão previstas no item 11 do Termo de Referência e na Minuta de Contrato, anexos do 

Edital. 

 
 

23. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

23.1. 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, no endereço: pregao@cfmv.gov.br. 

 

23.1.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como demais informações 

relevantes, serão divulgadas mediante publicações no Portal do CFMV, no endereço 

http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1, bem como no portal 

COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando as licitantes 

interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-las para a obtenção das 

informações prestadas. 

 

23.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.  

 

23.2.1. A impugnação poderá ser realizada na forma eletrônica pelo e-mail 

pregao@cfmv.gov.br, ou pelo fax número (61) 2106-0472, ou, ainda, por petição 

dirigida ou protocolada no endereço sede do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária – CFMV, situado no Setor Industrial e Abastecimento – SIA, trecho 6, 

lotes 130 e 140 Brasília - DF, Cep: 71205-060. 

 

23.2.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 

Termo de Referência, se for o caso, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 

(vinte e quatro horas). 

 

23.2.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

23.3. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados ao CFMV após o 

término do expediente do último dia para interposição, ou seja, após as 17:00 horas horário de 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:pregao@cfmv.gov.br


 

 

Brasília-DF, serão considerados intempestivos, conforme preceitua o art. 66 da Lei nº 

9.784/1999. 

 

23.4. As demais informações relevantes serão divulgadas mediante publicações no Portal do 

CFMV, no endereço http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1, bem como 

no portal COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando os licitantes 

interessados em participar do certame orientados a acessá-las. 

 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

24.1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 

promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 

fins de classificação e habilitação. 

 

24.2. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 

24.3. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

 

24.4. Ao Presidente do CFMV compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 

inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

24.4.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

 

24.4.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

24.5. 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. 

 

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

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

contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
http://www.comprasnet.gov.br/


 

 

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

informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de Ata divulgada no Sistema 

Eletrônico do Comprasnet, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas Decreto 

nº 5.450/05 e na legislação pertinente. 

 

24.8. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como no portal do CFMV 

http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1. As demais informações poderão ser 

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

 

24.9. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, é franqueada vista 

dos autos do Processo Administrativo nº 4146/2018, aos interessados. 
 

 

25. DO FORO 

 

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

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

Brasília/DF, 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. 

 

 

26. DOS ANEXOS 

 

26.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 

26.1.1. Anexo I – Termo de Referência. 

26.1.2. Anexo II – Orçamento Estimativo. 

26.1.3. Anexo III – Modelo de Proposta Comercial. 

26.1.4. Anexo IV – Termo de Recebimento Provisório e Definitivo. 

26.1.5. Anexo V – Minuta do Contrato. 

 

Brasília, 03 de janeiro de 2019. 
 
 
 

Michel de Lima 

Pregoeiro do CFMV  

Mat. nº.0449 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
mailto:pregao@cfmv.gov.br


 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK 

1. Do Objeto 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de 01 (um) 

Sistema Ininterrupto de Energia (Nobreak), de 40kva, com redundância interna e 

banco de baterias, compreendendo: instalação, entrega e retirada de equipamentos, troca 

de peças, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção preventiva e 

corretiva, para a rede corporativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária – 

CFMV, de acordo com as condições e especificações constantes deste Termo de 

Referência. 

1.2 Serviços esperados pela contratação: 

1.2.1 Serviços de instalação e configuração do Nobreak e recursos necessários para a 

solução, tais como: quadros, disjuntores, banco de baterias, softwares, cabos, 

conectores. 

1.2.2 Serviços de desativação do antigo Nobreak. 

1.2.3 Serviços de suporte técnico especializado com atendimento remoto e presencial. 

1.2.4 Serviços de monitoramento on-line. 

1.3 Resultados esperados com a contratação: 

1.3.1 Garantia de contingência da energia principal com qualidade e desempenho 

compatíveis. 

1.3.2 Manutenção e suporte técnico presencial e remoto. 

1.3.3 Melhoria da operação dos serviços de contingência de energia elétrica. 

1.3.4 Continuidade dos serviços de rede com qualidade e desempenho. 

1.3.5 Autonomia suficiente de no mínimo 60 minutos, para manter o consumo de 

energia dos equipamentos da sala de servidores, tais como: servidores, ativos de rede, 

racks etc. 

2 Motivação/Justificativa 

2.1 O objeto desta contratação será atender as necessidades de disponibilidade de rede e 

comunicação de dados no âmbito da Sede do CFMV, e da proteção dos ativos de redes 

contra interrupções de energia, descargas e oscilações elétricas.  

2.2 Em 2006 juntamente com a vinda do CFMV a este prédio, foi adquirido o Nobreak 

existente, modelo BRT 50KVA, localizado no subsolo, o qual necessita de manutenção 

preventiva mensal e, a cada dois anos, a troca do conjunto de baterias. 



 

 

2.3 A atual empresa contratada - Protecline, responsável pela manutenção preventiva e 

corretiva do Nobreak, identificou e apresentou por meio de relatório técnico (anexo), 

que o referido equipamento está com seu funcionamento comprometido, uma vez que 

esse modelo está obsoleto e fora de linha, sem possibilidade de troca de peças para 

reposição. 

2.4 Considerando que o atual Nobreak se encontra com o funcionamento comprometido, 

não se deve descartar o risco iminente de paralisação de toda a rede do CFMV, quando 

ocorrerem variações ou interrupções do fornecimento de energia por parte da 

concessionária. 

2.5 A Sala de Servidores de Rede do CFMV é um ambiente tecnológico restrito e isolado 

onde estão instalados diversos equipamentos, tais como: Servidores, Switchs, 

Roteadores, entre outros. Esses equipamentos são essenciais para o funcionamento da 

infraestrutura de rede do CFMV e consequentemente dos recursos utilizados para o 

desenvolvimento das atividades e da continuidade dos serviços prestados por esta 

Autarquia. 

2.6 A disponibilidade desses recursos, atualmente, é garantida por uma solução conhecida 

como UPS (Uninterruptible Power Supply) - Nobreak. Assim, justifica-se a presente 

contratação, visando a preservação dos equipamentos em caso de ocorrência de 

variações e interrupções do fornecimento de energia e da necessidade de continuidade 

dos sistemas e serviços. 

2.7 Em razão desta vulnerabilidade, a presente contratação torna-se essencial para a 

sustentabilidade dos equipamentos e serviços de TI no âmbito da Sede do CFMV. 

3 Especificações técnicas 

 Serviço de locação de Sistema Ininterrupto de Energia (UPS/Nobreak), com 

topologia de dupla conversão “true on line”, capacidade de 40KVA modular / 

trifásico, tensão 380/220v, com 02 (dois) módulos de 20kva com rack para extensão 

para 80kva, com banco de baterias para autonomia mínima de 60min com Nobreak em 

plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância 

passiva com caminho alternativo, sendo que o sistema deverá ser alimentado 

permanentemente pelo inversor, com rede presente ou não. 

3.1 Dos padrões técnicos e reguladores para prestação dos serviços 

3.1.1 ABNT NBR 15014 – Sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída 

em corrente alternada (Nobreak). 

3.1.2 ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 

3.1.3 NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

 

3.2 Das especificações de Entrada  



 

 

3.2.1 Configuração de Fases Trifásico (FFFN+T); 

3.2.2 Fator de potência > 0,99 (sob condições normais); 

3.2.3 Suportar ao menos as seguintes tensões: 220VCA e 380VCA – 60 HZ; 

3.2.4 Compatível com gerador. 

 

3.3 Das especificações de Saída 

3.3.1 Tensão compatível com o ambiente de instalação dos equipamentos; 

3.3.2 Tensão Fase-Fase 220VCA – 60 HZ; 

3.3.3 Tensão Fase-Neutro 110VCA – 50HZ; 

3.3.4 Configuração de Fases Trifásico (FFFN+T); 

3.3.5 Forma de Onda Senoidal Pura; 

3.3.6 Fator de potência mínimo 0,9. 

 

3.4 Do Sistema 

3.4.1 On-line Dupla Conversão; 

3.4.2 Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); 

 

3.5 Da topologia do Nobreak 

3.5.1 Nobreak constituído de retificador, inversor e chave estática, sendo que a carga é 

alimentada permanentemente pelo inversor, com rede presente ou não. Tudo conforme 

diagrama elétrico no ANEXO A – DIAGRAMA DA SOLUÇÃO DE NOBREAK. 

 

3.6 Das Proteções 

3.6.1 Tensão de entrada/saída Sobretensão e subtensão; 

3.6.2 Emergência EPO - Emergency Power Off (desligamento de emergência); 

3.6.3 Barramento CC Sobretenção, subtensão e sobrecarga. 

3.7 Dos Recursos adicionais 

3.7.1 Retirada dos módulos para manutenção sem o desligamento total do sistema 

(hot swap); 

3.7.2 Detecção automática dos módulos após o sistema em funcionamento (Plug and 

play); 



 

 

3.7.3 Protocolo SNMP e TCP/IP, com porta para RJ45 padrão Ethernet, de modo que 

o Nobreak possa ser gerenciado remotamente; 

3.7.4 Envio de comandos para equipamentos com sistemas operacionais Linux e 

Windows, com a possibilidade de envio de comandos de desligamento seletivo e 

execução de scripts antes do desligamento. 

3.7.5 Envio de e-mails de alertas. 

 

3.8 Das especificações do Display  

3.8.1 LED: Indicação de falha e Status de trabalho do UPS; 

3.8.2 Log de Eventos: via display; 

3.8.3 Display LCD com as seguintes informações: Tensão/ Frequência de entrada e 

saída, tensão de bateria, carga da bateria, Potência de saída. 

 

3.9 Das Especificações dos Alarmes  

3.9.1 Alertas sonoros que indicam: 

a) Bateria em descarga - “resetável” 

b) Bateria em final de descarga - “resetável” 

c) Sobrecarga - “resetável” 

d) Em by-pass automático – “resetável” 

e) Sobretemperatura - “resetável” 

f) CA Alta/baixa na saída – “resetável” 

g) Sub/Sobretensão na Bateria – “resetável” 

h) Sobretensão no Barramento CC - “resetável”  

3.10 Das Especificações de Comunicação 

3.10.1 No mínimo 01 (uma) porta de contato seco; 

3.10.2 No mínimo 01 (uma) porta RJ-45; 

3.10.3 No mínimo 01(uma) porta serial RS-232; 

 

3.11 Das Especificações das Características Físicas 

3.11.1 Ruído até 1 m < 64db; 

3.11.2 Movimentação: niveladores de altura para piso irregular; 

3.11.3 Grau de proteção IP22 ou superior. 



 

 

 

3.12 Das Especificações de Chave Estática 

3.12.1 By-pass Automático e Manual; 

3.12.2 By-pass com supressores de surto; 

 

3.13 Das Especificações das Baterias  

3.13.1 Tipo VRLA (Valve Regulated Lead Acid) reguladas por válvula e AGM 

(Absorbed Glass Mate); 

3.13.2 Corrente de Carga Configurável via display ou gerenciada pelo próprio 

Nobreak. 

 

3.14 Do módulo SNMP 

3.14.1 Monitoramento remoto do Nobreak; 

3.14.2 Interface de conexão Ethernet RJ45; 

3.14.3 Informações e alteração de configurações via navegador de internet; 

3.14.4 Envio de alarmes e relatórios via e-mail. 

 

3.15 Da prestação dos serviços 

3.15.1 A Contratada deverá garantir que a solução tenha ANS (Acordo de Nível de 

Serviço) estabelecido de, no mínimo, 99% (noventa e nove por cento) de 

disponibilidade, a ser medida mensalmente através de ferramenta disponibilizada pela 

Contratada, sem custo adicional posterior, podendo também ser verificada por 

ferramenta da Contratante (CFMV). 

3.15.2 A Contratada deverá realizar a instalação de todos os equipamentos necessários 

para o Nobreak sem nenhum custo adicional para a Contratante. 

3.15.3 Esta contratação não contempla a aquisição por parte da Contratante de 

produtos, sejam estes de hardware e ou de software. 

3.15.4 Na hipótese de mudança de endereço do CFMV, a Contratada poderá cobrar 

o mesmo custo de instalação orçado inicialmente para implantação do Nobreak, e 

deverá ser apresentado discriminadamente e cobrado de uma única vez, com os preços 

atualizados e corrigidos. 

3.15.5 Os serviços de instalação e configuração do sistema deverão ser compatíveis 

em termos lógicos, elétricos e físicos ao ambiente tecnológico do CFMV. 



 

 

3.15.6 O Nobreak e o módulo de baterias devem ser instalados e configurados na 

infraestrutura existente, sendo de responsabilidade da Contratada os ajustes e 

fornecimento de quaisquer acessórios necessários para interligação com a estrutura 

existente, tais como cabos elétricos, disjuntores, quadros, conectores, parafusos, fusíveis 

e até mesmo serviços de infraestrutura (alvenaria por exemplo) necessários para plena 

instalação do equipamento no devido local. 

3.15.7 As configurações do Nobreak devem contemplar as automações para 

desligamento automático dos equipamentos de informática baseados em Sistemas 

Operacionais Linux e Windows. Além disso, devem ser configurados os tempos de 

acionamento desses recursos e os alertas pela rede de dados. 

3.15.8 A Contratada deverá desinstalar o sistema UPS – Nobreak - atualmente em 

operação e substituir pelo novo sistema UPS adquirido. 

3.15.9 A Contratada deverá alocar mão de obra qualificada para a instalação, 

configuração, atendimento e resolução de incidentes relacionados ao objeto de 

contratação definidos neste Termo de Referência. 

3.15.10 A instalação deverá ser supervisionada por no mínimo 1 (um) Profissional de 

nível Superior com registro definitivo no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA), na área de formação de engenharia elétrica e 

possuir vínculo empregatício com a Contratada. 

3.15.11 A comprovação da experiência deverá ser realizada pela equipe de fiscalização 

da Contratante mediante consulta ao CREA da circunscrição do registro informado. 

3.15.12 Todos os estudos, pareceres, laudos e especificações a serem desenvolvidos 

pela Contratada deverão obedecer às orientações legais, inclusive as normas do Sistema 

CONFEA/CREAs, cabendo à Contratada providenciar, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica de acordo com a legislação vigente, haja vista a natureza técnica dos serviços. 

 

3.16 Dos serviços de manutenção preventiva e corretiva: 

3.16.1 Realizados mensalmente por técnicos especializados e com o fornecimento de 

todos os instrumentos, equipamentos e peças necessárias para a perfeita execução dos 

serviços de manutenção, mantidas as condições operacionais e especificações técnicas 

originais do equipamento, abrangendo:  

a) Vistoria geral por unidade;  

b) Vistoria (após desligamento) nas conexões elétricas, barramentos, etc;  

c) Reaperto geral das conexões mecânicas da unidade;  

d) Limpeza geral do equipamento;  

e) Verificação do bom estado dos ventiladores, disjuntores e demais peças 

mecânicas;  



 

 

f) Execução do procedimento de religação indicado pelo fabricante com relação a 

todos os itens, em especial: níveis referenciais de tensão, atuação das proteções 

de alarmes, funcionamento de sinalização e painel e níveis de tensão do 

barramento C.C., e saída para o consumidor;  

g) Recarga das baterias, se necessário;  

h) Ajuste das partes eletrônicas;  

i) Ajuste de disparo dos Tiristores;  

j) Ajuste com e sem carga;  

k) Teste da chave by-pass, automático (chave estática) e manual;  

l) Simulação de falta de energia, sem e com carga;  

m) Medir tensão de entrada e saída;  

n) Teste de supervisão de defeitos do retificador;  

o) Testar transferências entre inversor e chave estática;  

p) Verificar o sincronismo interno do inversor;  

q) Verificar as condições do barramento do shunt;  

r) Atualizações e trocas de equipamentos: A Contratada deverá proceder as 

atualizações de hardware que se fizerem necessárias para manter o pleno 

funcionamento da solução. A Contratada deverá promover a adequação do 

equipamento em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após solicitação ou 

autorização do CFMV, sem ônus para a Contratante. 

s) Atualizações de softwares: a atualização dos softwares deverá ser efetivada 

sempre que houver lançamento de novas versões, que agreguem melhorias ou 

correções do software, inclusive de segurança, aos serviços prestados. Tais 

atualizações deverão ser executadas em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

após solicitação ou autorização do CFMV, sem ônus para a Contratante. 

3.17 Da manutenção das baterias:  

a. Inspecionar conexões (aperto, graxa, etc), inclusas substituições;  

b. Leitura da tensão total;  

c. Efetuar nova leitura da tensão total das baterias;  

d. Limpeza geral dos elementos;  

e. Verificar recipiente, conectores e buchas, válvulas de segurança, fixação de 

estantes, polos, torque das interligações e condição física;  

f. Realizar medições de tensão e densidade do ambiente;  

g. Medir corrente de descarga das baterias a plena carga;  



 

 

h. Medir tempo de descarga das baterias a plena carga;  

i. Reaperto dos terminais da bateria; e  

j. Emitir mensalmente relatórios.  

3.17.1 O serviço de manutenção corretiva, serão de acordo com a necessidade 

verificada em vistoria mensal.  

3.17.2 Os serviços deverão ter plantão permanente 24 (horas) por 7 (sete) dias da 

semana (24x7x365), com atendimento em até 2 (duas) horas para chamados ou 

solicitações emergenciais.  

3.17.3  Na impossibilidade de reparo do Nobreak, a Contratada é obrigada a fornecer 

um Nobreak, com potência igual ou superior em até 2 (duas) horas após o início do 

atendimento, devendo este ser instalado na sede do CFMV e ficará funcionando até a 

resolução do problema.   

3.18 Dos atendimentos técnicos (remotos e presenciais): 

3.18.1 A Contratada deverá disponibilizar um serviço de HELP DESK, que terá a 

função de receber e dar o devido tratamento às solicitações e reclamações feitas, 

mediante registro de ocorrência em sistema próprio, identificando cada atendimento 

individualmente por meio de um número/protocolo único (na abertura de chamado 

técnico). O solicitante deverá ser notificado por e-mail sobre a correspondente abertura 

e fechamento do registro da ocorrência. 

3.18.2 Fornecer atendimento especializado 24x7 (vinte e quatro horas nos sete dias da 

semana), por intermédio de correio eletrônico (e-mail), por ferramentas do tipo chat e 

por telefone, todos em língua portuguesa, no Brasil. 

3.18.3 Atendimento do tipo “on site” nas dependências do CFMV onde os 

equipamentos serão instalados, a saber: SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 - Brasília-DF 

- CEP 71205-060 - Brasília (DF), de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, exceto 

feriados e finais de semana, podendo ocorrer situações de excepcionalidade dos 

horários. 

3.18.4 Deverá possuir mecanismos de monitoramento do Nobreak, possibilitando 

ações proativas e/ou reativas por meio do modelo de serviço baseado na definição de 

níveis de serviço (SLA) e com apuração de resultados, conforme “Tabela de 

Severidade de Chamado”: 

 

TABELA DE SEVERIDADE DE CHAMADO 

Severidade Descrição Tempo de início de 

atendimento 

1 – Urgente Serviço parado no ambiente de produção Em até 02 (duas) horas 

2 - Muito Importante Erros ou problemas reincidentes que impactam o Em até 06 (seis) horas 



 

 

ambiente de produção 

3 – Importante Problemas contornáveis Em até 10 (dez) horas 

4 – Informação 
Consulta técnica, dúvidas em geral, monitoramento, 

dentre outros 

Em até 24 (vinte e quatro) 

horas 

 

3.18.5 A Contratada deverá fornecer o Serviço de Suporte Técnico relativo a todos os 

itens contratados de duas formas: Presencial ou Remoto: 

a) Presencial: o atendimento técnico de forma presencial será requerido sempre que 

ocorrer falha ou mau funcionamento de equipamentos de responsabilidade da 

Contratada, que não puderem ser solucionados pelo atendimento remoto. O 

atendimento presencial deverá ocorrer preferencialmente, mas não 

exclusivamente, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), e em horário 

comercial (08:00 às 17:00 horas), devendo prevalecer a necessidade da 

Contratante, em qualquer tempo do ciclo de vida do chamado, que compreende o 

período do momento da abertura do chamado técnico até o seu fechamento. Os 

funcionários da Contratada deverão apresentar-se devidamente identificados. 

b) Remoto: o atendimento técnico de forma remota constitui-se de procedimentos 

de suporte, capazes de diagnosticar e eliminar a maior parte dos incidentes 

passíveis de atuação remota. A Contratada deverá dispor de equipe de 

atendimento em quantidade compatível com as necessidades do serviço 

contratado. 

3.18.6 Para as interrupções programadas ou manutenções preventivas, bem como 

para a divulgação de informações de interesse geral que venham a afetar a qualidade ou 

desempenho do serviço prestado, deverá a Contratada efetuar a sua comunicação formal 

ao CFMV no prazo mínimo de 15 (quinze) dias anteriores à data do evento. 

3.18.7 Fica facultado ao CFMV recusar ou alterar o cronograma de realização dos 

serviços de manutenção preventiva para o período que lhe for mais conveniente. 

4 Prazo, local e condições de entrega ou execução 

4.1 Os bens e serviços deverão ser entregues na SEDE do CFMV - Conselho Federal de 

Medicina Veterinária - SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 - Brasília-DF - CEP 71.205-

060, nos horários de 08:00 a 17:00, de segunda a sexta-feira. 

4.2 A área responsável pelo recebimento do objeto deste contrato será o Setor de 

Infraestrutura do Departamento de Administração do CFMV, acessível pelos telefones 

(61) 2106-0450 ou 2106-0486 ou pelo e-Mail gestaoinfra.depad@cfmv.gov.br. 

mailto:informatica@cfmv.gov.br


 

 

4.3 Durante a vigência do contrato firmado, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada pelo Departamento de Administração do CFMV (DEPAD) ou por 

representante indicado pela Contratante, devidamente designado para esse fim, 

permitida a assistência de terceiros. 

4.4 Todos os bens objeto do contrato deverão ser entregues, ativados e configurados para 

seu pleno uso nos locais designados pela Contratante e nas condições por esta exigida, 

em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 

Serviço – OS (Anexo C), posterior à assinatura do contrato. 

4.5 Informações necessárias e requeridas para o correto funcionamento dos itens que 

compõem o objeto do Termo de Referência serão informados pela Contratante. 

4.6 A Contratada deverá fornecer a relação de contatos para as aberturas de chamados 

técnicos, seja para o atendimento de suporte remoto ou presencial, entre os quais: 

telefone, e-mail, chat e/ou website. 

4.7 A Contratada é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e 

patentes relativos ao objeto do contrato. 

4.8 Para o aceite dos bens que compõem a solução, serão submetidos a critério da 

Contratante, testes de uso, teste de bancada ou demonstrações de funcionamento, 

para verificação de funções e de parâmetros especificados neste Objeto. 

4.9 Todo o trabalho realizado pela Contratada estará sujeito à avaliação técnica, sendo 

homologado quando estiver de acordo com o padrão de qualidade exigido pelo CFMV 

e de acordo com os prazos definidos. 

4.10 Do Recebimento: 

4.10.1 O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com 

os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, conforme: 

a) Provisoriamente: na apresentação dos equipamentos (equipamentos, cabos, 

conectores, etc) e software (licenças – chaves de ativação, mídias e manuais) 

acompanhados da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada 

conferência inicial por responsável da DEPAD e, se identificada a conformidade 

com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal será assinado e será 

emitido o Termo de Recebimento Provisório. 

b) Definitivamente: após nova conferência e verificação por Gestor competente da 

DEPAD e, se confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota 

Fiscal será atestada e será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 

4.11 Independente do aceite da Contratante, a Contratada deverá garantir a qualidade dos 

serviços e produtos fornecidos pelo prazo estabelecido nas especificações e nas 

condições constantes deste Termo de Referência, obrigando-se a corrigir aquele que 

apresentar erro ou defeito, de acordo com prazo estabelecido. 



 

 

4.12 O fornecimento e os serviços deverão ser executados, em data e horário de comum 

acordo entre as partes. 

 

4.13 Da instalação: 

4.13.1 A Contratada deverá fornecer Plano de Instalação e Configuração no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Serviço – OS 

(Anexo C).  

4.13.2 O Plano de Instalação e Configuração deverá conter: 

a) Cronograma geral descrevendo todas as atividades, indicando datas de início e 

término. 

b) Lista de recursos, identificando todos os equipamentos e pessoal que serão 

utilizados nas instalações e configurações. 

 

4.13.3 Tabela de prazos: 

Item Descrição Prazo em dias 

1 Entrega do Plano de Instalação e configuração Em até D + 5 úteis 

2 Execução do Plano de Instalação e configuração Em até D + 5 corridos 

3 Conclusão da instalação e configuração do Nobreak Em até D + 5 corridos 

o Onde: D = data da emissão da ordem de serviço 

 

4.14 Da Vistoria 

4.14.1 Será facultado à licitante realizar vistoria no local onde será instalado o 

Nobreak a fim de se verificar as condições para a entrega dos serviços. Porém, a 

contratada não poderá alegar desconhecimento das condições e graus de dificuldade 

existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas no contrato. 

4.14.2 A vistoria deverá ser agendada, com antecedência, pelos telefones: (61) 2106-

0450 ou 2106-0430 com o Sr (a). Cláudio ou Milton, mencionando as informações de 

contato da Empresa (razão social, endereço e telefone) e de seu representante técnico 

(nome completo e telefone). 

4.14.3 Durante a vistoria, será dado acesso às dependências do órgão que são 

referentes ao objeto da contratação. 

4.14.4 Quando da vistoria, a licitante deve se inteirar de todos os aspectos referentes à 

execução do fornecimento, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de 

desconhecimento de detalhes. 

4.14.5 Terminada a vistoria será então emitido o Termo de Vistoria (Anexo B), 

assinado pelos responsáveis técnicos das duas partes (Contratante e Licitante). 



 

 

5 Prazo e condições de garantia 

5.1 Conforme art. 56 §1º, incisos I, II e III da Lei 8.666/1993, como garantia do 

cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, inclusive indenizações a 

terceiros e multas que venham a ser aplicadas, a Contratada deverá prestar garantia, no 

prazo máximo de 10 dias úteis a contar da assinatura do contrato, no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, na modalidade de caução 

em dinheiro ou seguro garantia ou fiança bancária. 

5.2 Eventuais problemas decorrentes do processo para plena utilização dos bens devem ser 

resolvidos pela Contratada dentro do prazo de 15 dias corridos. 

5.3 Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de 

peças e equipamentos, ou problemas em instalações feitas.  

5.4 A Contratada deverá garantir que os serviços objeto deste Termo de Referência 

atenderão aos padrões de qualidade implementados no mercado e de critérios da 

Contratante. 

5.5 Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que 

possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a Contratada deverá 

providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico ou superior, em perfeito 

funcionamento, para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a 

manutenção, sem que haja interrupção dos serviços. 

5.6 Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da notificação, 

qualquer material defeituoso que houver fornecido. 

5.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do 

objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

dos materiais empregados ou da execução dos serviços. 

5.8 Todo conjunto de materiais fornecido pela Contratada, deverão ser novos e sem uso 

prévio e atender às normas do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser 

reciclados ou recondicionados e nem de fabricação artesanal. 

5.9 Os materiais a serem utilizados na instalação deverão ser de qualidade e propriedades 

físicas que melhor se adaptem às condições a que estarão sujeitos, assim como a 

instalação em ambientes internos (indoor) ou externos (outdoor), deverão seguir 

rigorosamente as práticas de engenharia e Normas Técnicas pertinentes e em vigor no 

Brasil. 

5.10 Todos os custos acarretados tanto pela troca de materiais/acessórios (transporte, 

instalação etc.) quanto pela realização de ajustes nas instalações (transporte, 

alimentação etc.) serão de responsabilidade da Contratada. 



 

 

5.11 Sempre que o módulo fornecido apresentar defeito técnico que o torne inoperante ou 

ocasione o mau funcionamento deste, causando a indisponibilidade dos respectivos 

circuitos, a Contratada deverá providenciar a sua substituição, conforme prazo 

estipulado no item 5.6, sem quaisquer custos adicionais para o CFMV, sendo o período 

entre a falha e a recuperação considerada interrupção do referido circuito. 

5.12 A Contratada deverá realizar sem custos à Contratante quaisquer mudanças de 

posicionamento dos equipamentos dentro do prédio do CFMV. 

6 Condições e prazos de pagamento 

6.1 O pagamento será feito pelo CFMV, creditado em nome da Contratada, em moeda 

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

satisfeitas as condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

6.2 O pagamento ocorrerá mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a 

prestação do serviço, mediante a apresentação da competente nota fiscal 

eletrônica/fatura, apresentação de relatório técnico de serviço e/ou ordem de serviço e o 

atesto do órgão fiscalizador da CONTRATANTE, bem como acompanhadas dos 

comprovantes de regularidade fiscal, do FGTS e previdenciária, documentação esta que 

pode ser substituída, a critério da CONTRATANTE, pela verificação junto ao SICAF. 

6.3 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. 

6.4 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. 

 

6.4.1 No caso dos serviços e/ou entregas em não conformidade, a contagem dos 

prazos para pagamento será reiniciada a contar da data do saneamento das ressalvas 

pela Contratada, devidamente certificadas pelo Gestor do Contrato. 

 

6.4.2 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com 

defeito, será emitido pela Contratante “Termo de Recusa de Produto”. A Contratada 

terá o prazo indicado no Item 5.6, para substituir o(s) itens defeituosos. Este prazo 

iniciar-se-á a partir da data da ciência do termo de recusa. A Contratada ficará 

obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado. 

 

6.4.3 O Nobreak será considerado implantado se aprovado nos testes de aceitação por 

meio do Termo de Recebimento Definitivo. 

 



 

 

6.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta na 

falha de execução do objeto, podendo ser o valor devido utilizado para cobrir dívidas de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

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

previdenciários e fiscais serão retidos na fonte pela CONTRATANTE. 

6.7 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. 

7 Obrigações da Contratante  

7.1 Receber os bens e serviços adjudicados nas condições integrais do item licitado, 

observados os dispositivos legais quanto ao RECEBIMENTO PROVISÓRIO e 

DEFINITIVO, além de exigir e regular o cumprimento das obrigações complementares, 

em especial aquelas relativas à garantia técnica, suporte e repasse de conhecimento. 

7.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Termo de 

Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas. 

7.3 Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, 

podendo recusar o recebimento caso não esteja de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas no Termo de Referência. 

7.4 Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos 

fornecimentos e dos serviços. 

7.5 Permitir o acesso dos funcionários da Contratada, desde que devidamente identificados, 

às suas dependências para a devida realização dos serviços e fornecimento dos bens 

contratados. 

7.6 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos 

serviços, efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com os padrões de 

informação e qualidade exigidos.  

7.7 Homologar os bens entregues e serviços prestados, quando estiverem de acordo com o 

especificado no Termo de Referência. 

7.8 Rejeitar os bens entregues e serviços realizados fora do estabelecido e que estejam em 

desacordo com o Contrato.  

7.9 Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento 

dos termos deste instrumento. 

7.10 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Edital e seus 

anexos. 



 

 

7.11 Designar gestor para o contrato, que será responsável pelo acompanhamento da 

prestação dos serviços e fornecimento dos bens, avaliando a prestação dos serviços, a 

liquidação das despesas, atestando o cumprimento das obrigações assumidas e demais 

fiscalizações à execução do contrato, consoantes as disposições da Lei 8.666/1993. 

8 Obrigações da Contratada 

8.1 Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e no presente Contrato. 

8.2 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a 

vigência do Contrato. 

8.3 Entregar os bens e prestar os serviços no prazo previsto e local designado, conforme 

especificações constantes do Edital e seus anexos, de acordo com os requisitos de 

quantidades, especificações técnicas e manuais de operação. 

8.4 Prestar garantia na forma e condições estabelecidas neste termo. 

8.5 Disponibilizar e manter central de suporte remoto, na forma e condições estabelecidas 

neste termo conforme item 3 e seus subitens. 

8.6 Indicar, formalmente, observado o art. 68, da Lei n.º 8.666, de 1993, um Preposto 

para acompanhar a execução dos serviços e responder perante a Contratante. 

8.7 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus 

profissionais no desempenho dos serviços objeto deste instrumento ou em conexão com 

eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante. 

8.8 Responder por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciária, fiscais, 

de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte, horas extras ou outros 

benefícios de qualquer natureza, decorrentes da contratação dos serviços e com todos os 

encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da 

sua condição de empregador 

8.9 Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente por seus empregados nos 

equipamentos que sofrerão manutenção, ou ao patrimônio do CFMV, ou de terceiros, 

advindos de imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução 

dos serviços, ainda que de forma involuntária; 

8.10 Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão 

ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da 

Contratante. 

8.11 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 

objeto, sob qualquer alegação. 

8.12 Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados. 



 

 

8.13 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 

ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo do 

objeto. 

8.14 Efetuar a correção de quaisquer falhas verificadas na execução do objeto, sem qualquer 

ônus adicional, de forma a cumprir todas as determinações do CFMV. 

8.15 Apresentar à Contratante, sempre que requisitado e no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir do envio do pedido, todos os documentos exigidos periódica ou 

discricionariamente pelo Gestor do contrato. 

8.16 Dimensionar e adotar as providências técnicas, administrativas e logísticas necessárias 

ao cumprimento integral do contrato. 

8.17 Não divulgar, sob hipótese alguma, a terceiros, qualquer informação referente à 

Contratante que o preposto ou sua equipe vierem a tomar conhecimento por necessidade 

de execução dos serviços contratados. 

8.18 Assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade para todos os profissionais que tiverem 

acesso às dependências e instalações do CFMV, conforme modelo constante no Anexo 

D. 

8.19 Manter os funcionários uniformizados e devidamente identificados, quando da prestação 

de serviços nas dependências do CFMV; 

8.20 Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, pelo CFMV, 

inconveniente para o desempenho das atividades; 

8.21 Atender as chamadas de emergência sempre que solicitado, dentro das condições 

fixadas neste instrumento; 

8.22 Executar a manutenção preventiva em horários e dias combinados com o fiscal do 

contrato para exercer a fiscalização do contrato; 

8.23 Apresentar relatório de inspeção e/ou de manutenção preventiva/corretiva, em modelo 

próprio, contendo indicações de datas, hora de execução, nome do profissional 

responsável pela execução dos serviços e discriminação dos serviços executados; 

8.24 Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, necessários a perfeita 

execução dos serviços; 

8.25 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto aos 

serviços contratados; 

8.26 Manter sede, filial ou escritório na cidade de Brasília/DF com capacidade operacional 

para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os 

procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos 

funcionários;  

8.27 A Contratada deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura 

do contrato, o cumprimento da obrigação do item 8.26; 



 

 

8.28 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

8.29 Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 

verificados no curso da execução contratual; 

8.30 Oferecer obrigatoriamente, sem ônus adicional para o CFMV, todos os elementos de 

consumo ou ferramentas necessárias à operação de manutenção: EPI’S (equipamento de 

Proteção Individual de Segurança) e EPC’S (equipamento de Proteção Coletiva de 

Segurança). 

8.31 Possuir em seu corpo técnico, engenheiro elétrico e técnicos em eletrônica devidamente 

registrados no CREA, para que possam assinar e atestar laudos, envolvendo detecção de 

defeitos, bem como vistorias e consertos na área eletroeletrônica do Nobreak e todos os 

seus componentes e acessórios.  

9 Qualificação técnica 

9.1 Para efeito de qualificação técnica da empresa, será exigido o seguinte:   

 
9.1.1 Comprovante de registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s), 

profissional de nível superior, indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a licitante. 

 

9.1.2 Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, expedido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado para a qual a licitante tenha desempenhado atividade de natureza 

compatível em características, quantidades e prazos com os serviços previstos no Termo de 

Referência. 

 

9.1.2.1 Para os fins deste Termo de Referência, entende-se como de “natureza compatível em 

características, quantidades e prazos com os serviços previstos com o objeto ora licitado” a 

execução de:  

 

a) instalação de sistema de no-break com capacidade mínima de 20kVA, com baterias com 

autonomia mínima de 30 minutos; 

 

b) serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, assistência técnica, suporte operacional 

para equipamentos nobreak. 

 

9.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica-Profissional em nome do responsável técnico 

pertencente ao quadro permanente da empresa, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico fornecida pelo 

respectivo CREA, comprovando que tenha prestado ou esteja prestando, a contento, serviços de 

manutenção preventiva e/ou corretiva, assistência técnica, suporte operacional para 

equipamentos nobreak”. 

 

9.1.4 Para os fins deste Termo de Referência, entende-se como “pertencente ao quadro 

permanente” vínculo com a empresa mediante a comprovação de:  

 



 

 

a) profissional constante do estatuto ou contrato social em vigor; 

 

b) ficha de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional que demonstre o 

vínculo trabalhista; ou 

 

c) contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum. 

 

9.2 Apresentar relação de contatos para o serviço de suporte remoto, entre os quais: telefone, e-

mail, chat ou website da Contratada. 

10 Critério de avaliação das propostas 

10.1 Pelo fato de o objeto desta contratação se caracterizar como serviços comuns, uma vez 

que a caracterização dos serviços enseja definições objetivas com base em especificações de 

serviços de mercado e considerando o disposto na LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 

2002, recomenda-se que seja adotada a modalidade pregão, preferencialmente na forma 

eletrônica. 

10.2 O julgamento das propostas de preços será pelo Menor Preço. 

11 Sanções e procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato 

11.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; e no art. 7º 

da Lei nº 10.520/2002, no caso de atraso injustificado no cumprimento da obrigação 

contratual, no que diz respeito ao prazo para entrega dos itens, garantida a ampla 

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

 

I - advertência;  

 

II - multa moratória de: 

 

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

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

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

 

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

superior a 10 (dez) dias. 

 

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

contrato, sem prejuízo das demais penalidades, no caso de inexecução total ou 

parcial do contrato. 

 



 

 

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. 

 

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

VI, a multas previstas no inciso II e III. 

 

11.3 No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

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

recebimento da respectiva intimação. 

 

11.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

11.5 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.  

 

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

devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.  

12 Condições gerais 

12.1 Da vigência: 

12.1.1 O Contrato deverá ter vigência iniciando-se na data de sua assinatura e com 

duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, 

por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 meses, na forma do art. 57 da Lei 

8.666/93. 

 



 

 

12.2 Do Reajuste  

12.2.1 Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o valor 

correspondente poderá ser reajustado aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA – acumulado no período. 

12.2.2 Para fins do cálculo do reajuste anual, será sempre utilizado o índice (IPCA) 

do mês anterior ao dos marcos inicial e final. 

12.2.3 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

12.2.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

12.2.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.3 Da Rescisão 

12.3.1 A inexecução parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

12.3.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, § único da Lei nº 

8.666/1993). 

12.3.3 A rescisão do CONTRATO poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CFMV, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei nº 8.666/1993; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que 

haja conveniência para o CFMV; ou 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

13 Dotação Orçamentária 

13.1 A despesa decorrente da contratação do objeto deste contrato está prevista sob a rubrica 

nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 – Manutenção e Conservação de Máquinas e 

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

financeira destacada para esse fim. 

14 Responsável da Elaboração do Termo de Referência  

14.1. Do exposto, submetemos o Termo de Referência para conhecimento, análise e aprovação 

se for o caso.  

Brasília, 20 de novembro de 2018. 



 

 

 

Mailla da Silva Ali Fontes 

Assistente de Suporte Administrativo 

Matr. CFMV nº 0338 

Almi Ferreira de Souza 

Assessor da Presidência 

Matr. CFMV nº 0609

15 Aprovação da Presidência 

 

Brasília, 23 de novembro de 2018 

 De acordo. 

Francisco Cavalcanti de Almeida4 

Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária 
 

                                                 
4 Conforme fl. 119 do Processo administrativo n.º 4146/2018. 
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16 ANEXO A – DIAGRAMA DA SOLUÇÃO DE NOBREAK 
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ANEXO B – TERMO DE VISTORIA  

(Não é obrigatório)  
 
Ao 
Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV 
 
Ref.: Pregão nº         /2019 

Declaramos que em atendimento ao previsto no Edital de Pregão nº    /2018, que 
eu,_______________________________ portador(a) da CI/RG nº_____________________ e   do  CPF  
nº_____________________,   responsável técnico   da Empresa _____________________,     estabelecida   
no    (a) _____________________, como seu representante legal para os fins da presente declaração, 
vistoriei os locais onde poderão ser executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena 
ciência das condições e graus de dificuldades existentes. 

(  ) Não havendo mais nada a declarar, assino a presente. 

(   ) *Na oportunidade, informo a necessidade de se promoverem as seguintes adequações, reparos e 
alterações nos locais de instalação dos equipamentos*: 

*A empresa licitante deverá optar por uma das opções acima, sendo que nas hipóteses de ter encontrado 
necessidade de adequações, reparos ou alterações a serem efetivadas nos locais de instalação dos 
equipamentos, deverá marcar a segunda opção, relacionando aqui tudo o que entender necessário. 

 

Brasília,  de  de 2019. 
 
 

1. Responsável do CFMV pelo Atestado de Vistoria 

Nome:___________________________________________________________ 

Matrícula / registro: _____________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

2. Representante da Licitante 

Nome: ___________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 
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ANEXO C – Modelo de Ordem de Serviços - OS 
 

1. Introdução 

 

Por intermédio da Ordem de Serviço será solicitado formalmente à Contratada a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens relativos ao objeto do contrato.  

 

2. Identificação 

 

Nº da OS: Data de Emissão: ___/___/____  

Contrato: Contratada: 

 
Fiscal do Contrato: 

Preposto da Contratada: 
 

Área solicitante do Serviço: 

Objeto: 

 

3. Especificações dos Produtos/Serviços e Volumes Estimados da Ordem de Serviço 

Item Serviço/Produto Métrica/Und Qtd 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

01  HORA    

      

 Total da OS - - -  

 

4. Cronograma 

 

Descrição Produto/Serviço Início Previsto Fim Previsto Prazo Máximo 

    

    

 

5. Aceite da Contratada 

 

Descrição 

 
Eu, Nome do Preposto, Preposto da Empresa, declaro concordância em executar as atividades descritas 
nesta OS, de acordo com as especificações estabelecidas pelo CFMV e propostas pelo Fiscal do Contrato. 

 

6. Aceite do Contratante 

 

Descrição 

 
Eu, Nome do Fiscal do Contrato, Fiscal do Contrato 99/AAAA, autorizo a execução da presente OS, de 
acordo com as especificações contidas nessa, bem como pela sua conformidade com o Contrato.  

 

____/____/____ 

 
_______________________________ 

Assinatura do Fiscal do Contrato 
Nome do Fiscal do Contrato 

 

 
_______________________________ 

Assinatura do Preposto da Empresa 
Nome do Preposto da Empresa 
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ANEXO D – Termo de Sigilo e Responsabilidade 

 
TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE   

 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado o Conselho Federal 
de Medicina Veterinária, com sede em Brasília, no SIA TRECHO 6, Lotes 130 e 140, denominado 
CFMV,  e de outro lado ___________________________________, RG ___________ SSP/ do(a) 
empresa ___________________________________, terá acesso ao Ambiente do CFMV, doravante 
denominado simplesmente COMPROMISSADO, celebram o presente TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE, mediante as seguintes condições:  
 
1. Por este instrumento, a Contratada declara estar apta a aceitar e receber INFORMAÇÕES com 
respeito ao parque tecnológico do CFMV, se comprometendo a manter absoluta confidencialidade 
destas INFORMAÇÕES, independente de solicitação expressa neste sentido pelo CFMV ou quaisquer 
de seus representantes;  
 
2. As INFORMAÇÕES abrangidas por este termo são de natureza técnica, operacional, comercial, 
jurídica e financeira ficando expressamente vedada sua divulgação a terceiros, a qualquer título;  
 
3. As partes deverão restringir a divulgação das INFORMAÇÕES para o pessoal que estiverem 
diretamente envolvidos na sua utilização em razão do fornecimento das INFORMAÇÕES e da 
elaboração do serviço a ser fornecido, ficando vedado o intercâmbio destas INFORMAÇÕES com 
terceiros que não estejam diretamente envolvidos com a prestação dos serviços;  
 
A não observância de qualquer das disposições estabelecidas neste instrumento sujeitará o 
COMPROMISSADO aos procedimentos judiciais cabíveis relativos a perdas e danos que possam advir 
ao CFMV e aos seus usuários;  
 
4. O presente instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa 
do Brasil, e as partes elegem o foro da cidade de Brasília–DF, como competente para dirimir qualquer 
questão oriunda do presente instrumento. 
 
 E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma.  
 

Brasília,  _____  de _________________ de _____. 
 
Representante do CFMV: ________________________ 
 
Representante da Contratada: _____________________ 
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ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO  

 

 

  
EMPRESA (A) 
(fls.36/37) 

EMPRESA (B) 
(fls.39/40) 

EMPRESA (C) 
(fls.52/61) 

  

VALOR MÉDIO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Mensal Valor Anual  Mensal Valor Anual  Mensal Valor Anual  Mensal Valor Anual  

Serviços de locação de 01 (um) 
Sistema Ininterrupto de Energia 
(Nobreak), de 40kva, com 
redundância interna e banco de 
baterias, conforme Termo de 
Referência  

R$ 8.500,00 R$ 102.00,00 R$ 9.600,00 R$ 115.200,00 R$ 4.600,00 R$ 55.200,00 R$ 7.566,67 R$ 90.800,00 

  

 

 

 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

5
1

 

 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA  
 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

 

CNPJ: 

Endereço: 

 

Tel/Fax: 

CEP: 

 

Cidade: UF: 

Banco: 

 

Agência: C/C: 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 

Nome: 

 

Endereço: 

 

CEP: 

 

Cidade: UF: 

CPF: 

 

Cargo/Função 

RG: 

 

Órgão Expedido: 

Naturalidade: 

 

Nacionalidade: 

  

Apresentamos a proposta final, consubstanciada no MENOR PREÇO GLOBAL, 

conforme detalhamento dos custos abaixo. 

 

Item ESPECIFICAÇÃO  
MARCA 

MODELO 
Serviços 

Valor 

Mensal 

Valor Total 

Ano 

01 

LOCAÇÃO DE NOBREAK DE 40kva, 

conforme o detalhamento constante do 

Termo de Referência.  

 

12 meses R$ x.xxx,xx R$ xx.xxx,xx 

VALOR GLOBAL R$ XXX R$ XXXX 

 

 Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 

sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 

 

Validade da Proposta: validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da 

sessão pública. 

 

 

Local e data  Nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO IV - TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO   
 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto do art. 73, inciso I, alínea “a” da 

Lei nº 8.666/93, que o bem relacionados no instrumento de Contrato nº________/2019 está sendo recebido na 

data de hoje pelo CFMV.  

Desta forma, o objeto é recebido provisoriamente e ficará sujeito a avaliação quanto à conformidade do 

equipamento (equipamentos, cabos, conectores, etc) e software (licenças – chaves de ativação, mídias e manuais) 

acompanhados da devida Nota Fiscal, de acordo com os Critérios definidos no Termo de Referência. 

Brasília, ____/____/_____. 

_____________________________________________

Equipe Responsável   

Empresa:______________________________ 

CNPJ:________________________________  

 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Por este instrumento atestamos, para fins de cumprimento do disposto do art. 73, inciso I, 

alínea “b” da Lei nº 8.666/93, que foram recebidos de forma definitiva pelo CFMV o objeto relacionado(s) no 

Contrato CFMV nº _______/2019. 
 

Assim, após fiel cumprimento das obrigações constantes da fase de implantação, emitimos o 

presente termo, que será submetido à área demandante do objeto para o atesto da nota fiscal nº 

________________, para a realização do seu pagamento mensal no prazo previsto no instrumento supracitado. 

Brasília, ____/____/2019. 

 

_______________________________________________ 

Comissão ou Equipe Responsável  

 

________________________________________________ 

Área Solicitante do Objeto 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA 

“LOCAÇÃO DE 1 (UM) SISTEMA 

ININTERRUPTO DE ENERGIA 

(NOBREAK)” QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA – CFMV E A EMPRESA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

  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, FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA, 

brasileiro, casado, médico veterinário, inscrito no CRMV-SP nº 1012, portador da cédula de 

identidade RG nº 9.796.992-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 

038.272.757-68, 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/contrato social contidos nas folhas ----------- do 

Processo nº 4146/2018, 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 Pregão Eletrônico xx/2019, este CONTRATO PARA 

LOCAÇÃO DE 1 (UM) SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NOBREAK), que 

se regerá pelas disposições da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto 

n.º 5.450/2005, Decreto nº 8.538/2015, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/1993, e no que 

couber a Instrução Normativa do MPOG, n.º 05/2017 e suas alterações, assim como as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1. Locação de 01 (um) Sistema Ininterrupto de Energia (Nobreak), de 40kva, com 

redundância interna e banco de baterias. 

 

1.1.1. Os serviços compreenderão a desativação do nobreak atual, entrega e configuração 

do novo nobreak (instalação), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva e 

operação assistida, nos termos e condições constante do Termo de Referência, anexo I do 

Edital. 

 

1.2. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Termo de Referência, acostados às fls. ___/___; 
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b) Edital de Pregão de fls. ___/___; 

 

c) Proposta Comercial da Contratada, acostada às fls. ___/___; 

 

d) Ata de Pregão de fls. ___/___; 

 

CLÁUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1. A execução do objeto do presente contrato, será sob o regime de empreitada por preço 

global, com a prestação dos serviços descritos em sua Cláusula Primeira, segundo as 

condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Licitação CFMV nº 

____/2019 e neste instrumento.  

 

CLÁUSULA III – DO VALOR CONTRATUAL 

 

3.1.  O valor global do contrato é de R$ xxx (...)5, sendo pago o mensal da locação de R$ xxx 

(...), conforme detalhamento da tabela abaixo: 

 

Item ESPECIFICAÇÃO  
MARCA 

MODELO 
Serviços 

Valor 

Mensal 

Valor Total 

Ano 

01 

LOCAÇÃO DE NOBREAK DE 40kva, 

conforme o detalhamento constante do 

Termo de Referência.  

 

12 meses R$ x.xxx,xx R$ xx.xxx,xx 

VALOR GLOBAL R$ XXX R$ XXXX 

 

CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes para a execução deste objeto estão previstas no Empenho nº 

xxxxxx, sob a Rubrica: 

 
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 – Manutenção e Conservação de Máquinas  e Equipamentos - PJ 

Centro de custo: 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 

 

4.2. As despesas dos anos subsequentes correrão à consta da dotação consignada para a 

atividade nos respectivos exercícios.  

 

CLÁUSULA V – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

 

5.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada à duração a 60 (sessenta) 

meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 

                                                 
5 O valor global contempla os serviços de instalação e locação do equipamento. 
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CLÁUSULA VI – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

 

6.1. Os bens e serviços deverão ser entregues na SEDE do CFMV - Conselho Federal de 

Medicina Veterinária - SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 - Brasília-DF - CEP 71.205-060, 

nos horários de 08:00 a 17:00, de segunda a sexta-feira. 

 

6.2. O bem objeto do contrato deverá ser entregue, ativado e configurado para seu pleno uso 

no local designado pela Contratante e nas condições por esta exigida, em um prazo de até 15 

(quinze) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço – OS, posterior à 

assinatura do contrato. 

 

6.3. A área responsável pelo recebimento do objeto deste contrato será o Setor de 

Infraestrutura do Departamento de Administração do CFMV, acessível pelos telefones (61) 

2106-0450 ou 2106-0486 ou pelo e-Mail gestaoinfra.depad@cfmv.gov.br. 

 

6.4. A Contratada deverá fornecer a relação de contatos para as aberturas de chamados 

técnicos, seja para o atendimento de suporte remoto ou presencial, entre os quais: telefone, e-

mail, chat e/ou website. 

 

6.5. A Contratada é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e 

patentes relativos ao objeto do contrato. 

 

6.6. Para o aceite do bem que compõem a solução, serão submetidos a critério da Contratante, 

testes de uso, teste de bancada ou demonstrações de funcionamento, para verificação de 

funções e de parâmetros especificados neste Objeto. 

 

6.7. Todo o trabalho realizado pela Contratada estará sujeito à avaliação técnica, sendo 

homologado quando estiver de acordo com o padrão de qualidade exigido pelo CFMV e de 

acordo com os prazos definidos. 

 

6.8. Para fins de cumprimento do disposto do art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei nº 

8.666/93, o(s) objeto(s) constante(s) da cláusula primeira será(ão) recebido(s) da seguinte 

forma: 

 

6.8.1. Provisoriamente, na apresentação dos equipamentos (equipamentos, cabos, 

conectores, etc) e software (licenças – chaves de ativação, mídias e manuais) 

acompanhados da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência 

inicial por responsável da DEPAD e, se identificada a conformidade com as especificações 

técnicas, o canhoto da Nota Fiscal será assinado e será emitido o Termo de Recebimento 

Provisório.  

 

6.8.1.1 Caso o objeto fornecido apresente defeitos técnicos que o torne inoperante ou 

ocasione o mau funcionamento, assim como em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência, deverá ser realizada sua substituição no prazo de 

mailto:informatica@cfmv.gov.br
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até 10 (dez) dias corridos, contados da data da comunicação escrita do contratado, sem 

quaisquer custos adicionais para o CFMV. 

 

6.8.2. Definitivamente, após nova conferência e verificação por Gestor competente da 

DEPAD e, se confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal 

será atestada e será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 

 

6.9. O fornecimento e os serviços deverão ser executados, em data e horário de comum 

acordo entre as partes. 

 

6.10. Independente do aceite da Contratante, a Contratada deverá garantir a qualidade dos 

serviços e produtos fornecidos pelo prazo estabelecido nas especificações e nas condições 

constantes deste Termo de Referência, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou 

defeito, de acordo com prazo estabelecido. 

 

6.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 

CLÁUSULA VII – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

7.1. Da prestação dos serviços 

 

7.1.1. A Contratada deverá garantir que a solução tenha ANS (Acordo de Nível de Serviço) 

estabelecido de, no mínimo, 99% (noventa e nove por cento) de disponibilidade, a ser 

medida mensalmente através de ferramenta disponibilizada pela Contratada, sem custo 

adicional posterior, podendo também ser verificada por ferramenta da Contratante 

(CFMV). 

 

7.1.2. A Contratada deverá realizar a instalação de todos os equipamentos necessários para 

o Nobreak sem nenhum custo adicional para a Contratante. 

 

7.1.3. Esta contratação não contempla a aquisição por parte da Contratante de produtos, 

sejam estes de hardware e ou de software. 

 

7.1.4. Na hipótese de mudança de endereço do CFMV, a Contratada poderá cobrar o 

mesmo custo de instalação orçado inicialmente para implantação do Nobreak, e deverá ser 

apresentado discriminadamente e cobrado de uma única vez, com os preços atualizados e 

corrigidos. 

 

7.1.9. A Contratada deverá alocar mão de obra qualificada para a instalação, configuração, 

atendimento e resolução de incidentes relacionados ao objeto de contratação definidos 

neste Termo de Referência. 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

5
7

 

7.1.10. Todos os estudos, pareceres, laudos e especificações a serem desenvolvidos pela 

Contratada deverão obedecer às orientações legais, inclusive as normas do Sistema 

CONFEA/CREAs, cabendo à Contratada providenciar, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica de acordo com a legislação vigente, haja vista a natureza técnica dos serviços. 

 

7.2. Do serviço de desativação do antigo Nobreak 

 

7.2.1. A Contratada deverá desinstalar o sistema UPS – Nobreak - atualmente em operação 

e substituir pelo novo sistema UPS adquirido. 

 

7.3. Da instalação do novo Nobreak 
 

7.3.1. O objeto deverá ser entregue ativado e configurados para seu pleno funcionamento 

no prazo total previsto no item 6.2 da cláusula Sexta deste instrumento. 

 

7.3.2. Os serviços de instalação e configuração do sistema deverão ser compatíveis em 

termos lógicos, elétricos e físicos ao ambiente tecnológico do CFMV. 

 
7.3.3. O Nobreak e o módulo de baterias devem ser instalados e configurados na 

infraestrutura existente, sendo de responsabilidade da Contratada os ajustes e fornecimento 

de quaisquer acessórios necessários para interligação com a estrutura existente, tais como 

cabos elétricos, disjuntores, quadros, conectores, parafusos, fusíveis e até mesmo serviços 

de infraestrutura (alvenaria por exemplo) necessários para plena instalação do equipamento 

no devido local. 

 

7.3.4. As configurações do Nobreak devem contemplar as automações para desligamento 

automático dos equipamentos de informática baseados em Sistemas Operacionais Linux e 

Windows. Além disso, devem ser configurados os tempos de acionamento desses recursos 

e os alertas pela rede de dados. 

 

7.4. Do Plano de Instalação e Configuração 

 

7.4.1. A Contratada deverá fornecer Plano de Instalação e Configuração no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Serviço – OS. 

 

7.4.2. O Plano de Instalação e Configuração deverá conter: 

a) Cronograma geral descrevendo todas as atividades, indicando datas de início e 

término. 

b) Lista de recursos, identificando todos os equipamentos e pessoal que serão 

utilizados nas instalações e configurações. 

Tabela de prazos: 

Item Descrição Prazo em dias 

1 Entrega do Plano de Instalação e configuração Em até D + 5 úteis 
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2 Execução do Plano de Instalação e configuração Em até D + 5 corridos 

3 Conclusão da instalação e configuração do Nobreak Em até D + 5 corridos 

Onde: D = data da emissão da ordem de serviço 

 

7.5. Dos serviços de manutenção preventiva 

 

7.5.1. Realizados mensalmente por técnicos especializados e com o fornecimento de todos 

os instrumentos, equipamentos e peças necessárias para a perfeita execução dos serviços de 

manutenção, mantidas as condições operacionais e especificações técnicas originais do 

equipamento, abrangendo:   

a) Vistoria geral por unidade;  

b) Vistoria (após desligamento) nas conexões elétricas, barramentos, etc;  

c) Reaperto geral das conexões mecânicas da unidade;  

d) Limpeza geral do equipamento;  

e) Verificação do bom estado dos ventiladores, disjuntores e demais peças 

mecânicas;  

f) Execução do procedimento de religação indicado pelo fabricante com relação a 

todos os itens, em especial: níveis referenciais de tensão, atuação das proteções 

de alarmes, funcionamento de sinalização e painel e níveis de tensão do 

barramento C.C., e saída para o consumidor;  

g) Recarga das baterias, se necessário;  

h) Ajuste das partes eletrônicas;  

i) Ajuste de disparo dos Tiristores;  

j) Ajuste com e sem carga;  

k) Teste da chave by-pass, automático (chave estática) e manual;  

l) Simulação de falta de energia, sem e com carga;  

m) Medir tensão de entrada e saída;  

n) Teste de supervisão de defeitos do retificador;  

o) Testar transferências entre inversor e chave estática;  

p) Verificar o sincronismo interno do inversor;  

q) Verificar as condições do barramento do shunt;  

r) Atualizações e trocas de equipamentos: A Contratada deverá proceder as 

atualizações de hardware que se fizerem necessárias para manter o pleno 

funcionamento da solução. A Contratada deverá promover a adequação do 

equipamento em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após solicitação ou 

autorização do CFMV, sem ônus para a Contratante. 
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s) Atualizações de softwares: a atualização dos softwares deverá ser efetivada 

sempre que houver lançamento de novas versões, que agreguem melhorias ou 

correções do software, inclusive de segurança, aos serviços prestados. Tais 

atualizações deverão ser executadas em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

após solicitação ou autorização do CFMV, sem ônus para a Contratante. 

7.6. Da manutenção das baterias  

a) Inspecionar conexões (aperto, graxa, etc), inclusas substituições;  

b) Leitura da tensão total;  

c) Efetuar nova leitura da tensão total das baterias;  

d) Limpeza geral dos elementos;  

e) Verificar recipiente, conectores e buchas, válvulas de segurança, fixação de 

estantes, polos, torque das interligações e condição física;  

f) Realizar medições de tensão e densidade do ambiente;  

g) Medir corrente de descarga das baterias a plena carga;  

h) Medir tempo de descarga das baterias a plena carga;  

i) Reaperto dos terminais da bateria; e  

j) Emitir mensalmente relatórios.  

7.7. Dos serviços de manutenção corretiva 

 

7.7.1. Os serviços de manutenção corretiva, serão de acordo com a necessidade verificada 

em vistoria mensal.  

 

7.7.2. Os serviços deverão ter plantão permanente 24 (horas) por 7 (sete) dias da semana 

(24x7x365), com atendimento em até 2 (duas) horas para chamados ou solicitações 

emergenciais.  

 

7.7.3. Na impossibilidade de reparo do Nobreak, a Contratada é obrigada a fornecer um 

Nobreak, com potência igual ou superior em até 2 (duas) horas após o início do 

atendimento, devendo este ser instalado na sede do CFMV e ficará funcionando até a 

resolução do problema.   

 

7.7.4. Para as interrupções programadas ou manutenções preventivas, bem como para a 

divulgação de informações de interesse geral que venham a afetar a qualidade ou 

desempenho do serviço prestado, deverá a Contratada efetuar a sua comunicação formal ao 

CFMV no prazo mínimo de 15 (quinze) dias anteriores à data do evento. 

 

7.7.4.1. Fica facultado ao CFMV recusar ou alterar o cronograma de realização dos 

serviços de manutenção preventiva para o período que lhe for mais conveniente. 
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7.8. Dos atendimentos técnicos (remotos e presenciais) 

 

7.8.1. A Contratada deverá fornecer o Serviço de Suporte Técnico relativo ao produto 

contratado de duas formas: Presencial ou Remoto: 

a) Presencial: o atendimento técnico de forma presencial será requerido sempre 

que ocorrer falha ou mau funcionamento de equipamentos de responsabilidade da 

Contratada, que não puderem ser solucionados pelo atendimento remoto. O 

atendimento presencial deverá ocorrer preferencialmente, mas não exclusivamente, 

em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), e em horário comercial (08:00 às 17:00 

horas), devendo prevalecer a necessidade da Contratante, em qualquer tempo do 

ciclo de vida do chamado, que compreende o período do momento da abertura do 

chamado técnico até o seu fechamento. Os funcionários da Contratada deverão 

apresentar-se devidamente identificados. 

b) Remoto: o atendimento técnico de forma remota constitui-se de procedimentos 

de suporte, capazes de diagnosticar e eliminar a maior parte dos incidentes 

passíveis de atuação remota. A Contratada deverá dispor de equipe de atendimento 

em quantidade compatível com as necessidades do serviço contratado. 

 

7.8.2. A Contratada deverá disponibilizar um serviço de HELP DESK, que terá a função 

de receber e dar o devido tratamento às solicitações e reclamações feitas, mediante 

registro de ocorrência em sistema próprio, identificando cada atendimento 

individualmente por meio de um número/protocolo único (na abertura de chamado 

técnico). O solicitante deverá ser notificado por e-mail sobre a correspondente abertura 

e fechamento do registro da ocorrência. 

 

7.8.3. Fornecer atendimento especializado 24x7 (vinte e quatro horas nos sete dias da 

semana), por intermédio de correio eletrônico (e-mail), por ferramentas do tipo chat e 

por telefone, todos em língua portuguesa, no Brasil. 

 

7.8.4. Atendimento do tipo “on site” nas dependências do CFMV onde os equipamentos 

serão instalados, a saber: SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 - Brasília-DF - CEP 71205-

060 - Brasília (DF), de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, exceto feriados e finais 

de semana, podendo ocorrer situações de excepcionalidade dos horários. 

 

7.8.5. O monitoramento do Nobreak deverá possuir mecanismos que possibilitem ações 

proativas e/ou reativas por meio do modelo de serviço baseado na definição de níveis de 

serviço (SLA) e com apuração de resultados, conforme “Tabela de Severidade de 

Chamado”: 

 

TABELA DE SEVERIDADE DE CHAMADO 

Severidade Descrição Tempo de início de 
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atendimento 

1 – Urgente Serviço parado no ambiente de produção Em até 02 (duas) horas 

2 - Muito Importante 
Erros ou problemas reincidentes que impactam o 
ambiente de produção 

Em até 06 (seis) horas 

3 – Importante Problemas contornáveis Em até 10 (dez) horas 

4 – Informação 
Consulta técnica, dúvidas em geral, monitoramento, 
dentre outros 

Em até 24 (vinte e quatro) 
horas 

 

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

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

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

satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento. 

 

8.2. O pagamento ocorrerá mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a 

prestação do serviço, mediante a apresentação da competente nota fiscal eletrônica/fatura, 

apresentação de relatório técnico de serviço e/ou ordem de serviço e o atesto do órgão 

fiscalizador da CONTRATANTE, bem como acompanhadas dos comprovantes de 

regularidade fiscal, do FGTS e previdenciária, documentação esta que pode ser substituída, a 

critério da CONTRATANTE, pela verificação junto ao SICAF. 

 

8.3. 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. 

 

8.4. 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. 

 

8.4.1. No caso dos serviços e/ou entregas em não conformidade, a contagem dos prazos 

para pagamento será reiniciada a contar da data do saneamento das ressalvas pela 

Contratada, devidamente certificadas pelo Gestor do Contrato. 

 

8.4.2. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com 

defeito, será emitido pela Contratante “Termo de Recusa de Produto”. A Contratada terá 

o prazo indicado no Subinte 6.8.1.1, para substituir o(s) itens defeituosos. Este prazo 

iniciar-se-á a partir da data da ciência do termo de recusa. A Contratada ficará obrigada 

a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado. 

 

8.4.3 O Nobreak será considerado implantado se aprovado nos testes de aceitação por 

meio do Termo de Recebimento Definitivo. 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

6
2

 

8.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

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

falta na falha de execução do objeto, podendo ser o valor devido utilizado para cobrir dívidas 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

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

previdenciários e fiscais serão retidos na fonte pela CONTRATANTE. 

8.7. 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. 

 

8.8. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF (Receitas Federal, Estadual, 

Municipal, FGTS e INSS) e/ou nos sites oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal e 

trabalhista, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 

 

8.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela CONTRATANTE, ao valor devido acrescentar-se-á a atualização financeira. Sua 

apuração far-se-á da data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros 

de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 

ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

8.10. A cada pagamento ao fornecedor, a CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF e 

aferição de possível proibição de contratar com o poder público federal, para verificar a 

manutenção das condições de habilitação. 

 

8.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade, a CONTRATADA deverá 

efetuar a regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação pela Administração, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa. 

 

8.12. O prazo acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

Administração. 
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8.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

Administração comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos. 

 

8.14. Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à rescisão 

dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, 

assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA IX – DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES  

 

9.1. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o valor correspondente 

poderá ser reajustado aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA – acumulado no período. 

9.2. Para fins do cálculo do reajuste anual, será sempre utilizado o índice (IPCA) do mês 

anterior ao dos marcos inicial e final. 

9.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

9.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

9.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

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

1993. 

 

9.7. 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. 

 

9.8. 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 X – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 

e do Edital e seus anexos, compete à CONTRATADA:  

 

10.1.1. Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e no presente 

Contrato. 
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10.1.2. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante 

toda a vigência do Contrato. 

 

10.1.3. Entregar os bens e prestar os serviços no prazo previsto e local designado, 

conforme especificações constantes do Edital e seus anexos, de acordo com os 

requisitos de quantidades, especificações técnicas e manuais de operação. 

 

10.1.4. Prestar garantia contratual no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da 

assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor final do 

Contrato.  

 

10.1.5. Disponibilizar e manter central de suporte remoto, na forma e condições 

estabelecidas no conforme item 7.8 e seus subitens, do Termo de Referência.  

 

10.1.6. Indicar, formalmente, observado o art. 68, da Lei n.º 8.666, de 1993, um 

Preposto para acompanhar a execução dos serviços e responder perante a Contratante. 

 

10.1.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os 

seus profissionais no desempenho dos serviços objeto deste instrumento ou em conexão 

com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante. 

 

10.1.8. Responder por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, 

previdenciária, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte, 

horas extras ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da contratação dos 

serviços e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer 

outros em decorrência da sua condição de empregador. 

 

10.1.9. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente por seus 

empregados nos equipamentos que sofrerão manutenção, ou ao patrimônio do CFMV, 

ou de terceiros, advindos de imprudência ou desrespeito às normas de segurança, 

quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária. 

 

10.1.10. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A 

fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por 

escrito da Contratante. 

 

10.1.11. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento 

do objeto, sob qualquer alegação. 

 

10.1.12. Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços 

contratados. 
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10.1.13. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 

definitivo do objeto. 

 

10.1.14. Efetuar a correção de quaisquer falhas verificadas na execução do objeto, sem 

qualquer ônus adicional, de forma a cumprir todas as determinações do CFMV. 

 

10.1.15. Apresentar à Contratante, sempre que requisitado e no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir do envio do pedido, todos os documentos exigidos 

periódica ou discricionariamente pelo Gestor do contrato. 

 

10.1.16. Dimensionar e adotar as providências técnicas, administrativas e logísticas 

necessárias ao cumprimento integral do contrato. 

 

10.1.17. Não divulgar, sob hipótese alguma, a terceiros, qualquer informação referente à 

Contratante que o preposto ou sua equipe vierem a tomar conhecimento por necessidade 

de execução dos serviços contratados. 

 

10.1.18. Assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade para todos os profissionais que 

tiverem acesso às dependências e instalações do CFMV, conforme modelo constante no 

Anexo D, do Termo de Referência. 

 

10.1.19. Manter os funcionários uniformizados e devidamente identificados, quando da 

prestação de serviços nas dependências do CFMV. 

 

10.1.20. Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, pelo CFMV, 

inconveniente para o desempenho das atividades. 

 

10.1.21. Atender as chamadas de emergência sempre que solicitado, dentro das 

condições fixadas neste instrumento. 

 

10.1.22. Executar a manutenção preventiva em horários e dias combinados com o fiscal 

do contrato para exercer a fiscalização do contrato. 

 

10.1.23. Apresentar relatório de inspeção e/ou de manutenção preventiva/corretiva, em 

modelo próprio, contendo indicações de datas, hora de execução, nome do profissional 

responsável pela execução dos serviços e discriminação dos serviços executados. 

 

10.1.24. Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, necessários 

a perfeita execução dos serviços. 

 

10.1.25. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante 

quanto aos serviços contratados. 
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10.1.26. Manter sede, filial ou escritório na cidade de Brasília/DF com capacidade 

operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como 

realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão 

dos funcionários. 

 

10.1.27.  A Contratada deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 

assinatura do contrato, o cumprimento da obrigação do item 10.1.26. 

 

10.1.28. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato. 

 

10.1.29. Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer 

ocorrência verificados no curso da execução contratual. 

 

10.1.30. Oferecer obrigatoriamente, sem ônus adicional para o CFMV, todos os 

elementos de consumo ou ferramentas necessárias à operação de manutenção: EPI’S 

(equipamento de Proteção Individual de Segurança) e EPC’S (equipamento de Proteção 

Coletiva de Segurança). 

 

10.2. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

 

10.2.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE. 

 

10.2.2. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE, ativo ou aposentado, há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de 

cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, 

durante a vigência deste contrato. 

 

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

pertinentes, são obrigações da CONTRATANTE:  

10.4.1. Receber os bens e serviços adjudicados nas condições integrais do item 

licitado, observados os dispositivos legais quanto ao RECEBIMENTO PROVISÓRIO e 

DEFINITIVO, além de exigir e regular o cumprimento das obrigações complementares, 

em especial aquelas relativas à garantia técnica, suporte e repasse de conhecimento. 

10.4.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas. 

10.4.3. Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do 

objeto, podendo recusar o recebimento caso não esteja de acordo com as especificações 

e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

10.4.4. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização 

dos fornecimentos e dos serviços. 
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10.4.5. Permitir o acesso dos funcionários da Contratada, desde que devidamente 

identificados, às suas dependências para a devida realização dos serviços e fornecimento 

dos bens contratados. 

10.4.6. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução 

dos serviços, efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com os padrões de 

informação e qualidade exigidos.  

10.4.7. Homologar os bens entregues e serviços prestados, quando estiverem de acordo 

com o especificado no Termo de Referência. 

10.4.8. Rejeitar os bens entregues e serviços realizados fora do estabelecido e que 

estejam em desacordo com o Contrato.  

10.4.9. Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo 

descumprimento dos termos deste instrumento. 

10.4.10. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Edital e 

seus anexos. 

10.4.11. Designar gestor para o contrato, que será responsável pelo acompanhamento da 

prestação dos serviços e fornecimento dos bens, avaliando a prestação dos serviços, a 

liquidação das despesas, atestando o cumprimento das obrigações assumidas e demais 

fiscalizações à execução do contrato, consoantes as disposições da Lei 8.666/1993. 

 

10.5. A CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos, deve 

ainda: 
 

10.5.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da CONTRATADA. 

 

10.5.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 

a execução do serviço. 

 

10.5.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados. 

 

10.5.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, 

consideradas de natureza grave. 

 

10.5.5. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e efetuar o pagamento mensal 

devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e 

exigências do contrato. 

 

CLÁUSULA XI – DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato consistem na 

verificação, pelo Contratante, da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 

recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da execução, e será 
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acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Administração do CFMV (DEPAD) ou 

por representante indicado pela Contratante, devidamente designado para esse fim, permitida 

a assistência de terceiros. 

 

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

especificado, sempre que esta medida se tornar necessária. 

 

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

as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

11.4. O fiscal da CONTRATANTE se reportará diretamente ao preposto da CONTRATADA. 

 

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

da CONTRATADA para terceiros. 

 

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

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; e no art. 7º da 

Lei nº 10.520/2002, no caso de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual, 

no que diz respeito ao prazo para entrega do objeto, garantida a ampla defesa, a 

CONTRATADA poderá ser apenada com às seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

 

II - multa moratória de: 

 

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

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

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

 

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

superior a 10 (dez) dias. 

 

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

contrato, sem prejuízo das demais penalidades, no caso de inexecução total ou 

parcial do contrato. 

 

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; 
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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. 

 

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

VI, a multas previstas no inciso II e III. 

 

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

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

respectiva intimação. 

 

12.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

12.5. 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.  

 

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

devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.  

 

12.6. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

CLÁUSULA XIII – DA RESCISÃO 

 

13.1. A inexecução parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, § único da Lei nº 8.666/1993). 

 

13.3. Caberá a rescisão do Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 

78 da Lei n° 8.666/93; 

 

13.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
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13.3.1. 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; 

 

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

Administração; ou 

 

13.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

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

fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. Este contrato regula-se pela Lei n° 10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei 

Complementar n.º 123/2006, e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e por suas cláusulas 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos contratos e as disposições de direito privado, principalmente as do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

14.1.1. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como ocorrências 

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

pelos prepostos/representantes. 

 

14.1.2. Estão incluídos no preço todos os custos de fornecimentos e serviços, sendo de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação das obrigações tributárias 

(diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, transportes e 

equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto deste contrato. 

 

14.1.3. 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. 

 

14.1.4. 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. 

 

14.1.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o 

intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por 

base o que dispõem as Leis nº 8.666/93, 8.078/90 e demais legislações vigentes 

aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA XV – DA PUBLICAÇÃO 

 

15.1. 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 XVI – DO FORO 

 

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

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

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

outro por mais privilegiado que seja. 

 

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

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

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

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

 

Brasília-DF, ------ de ------------------ de 2019. 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

____________________EMPRESA____________________ 

Contratada 
 

Testemunhas: 

1. ___________________________________________ 

     CI/CPF: 

2. ___________________________________________ 

   CI/CPF: 

 


