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ATENÇÃO!!!!! 

Importante Mudança no SICAF 

O SICAF mudou. A Instrução Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018 estabelece as regras de funcionamento do novo sistema. 

Acompanhe as mudanças na página https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf  

Em caso de dúvidas, contate a Central de Atendimento ao Usuário pelos seguintes canais:  

0800 978 9001 ou http://portaldeservicos.planejamento.gov.br  

Departamento de Normas e Sistemas de Logística  

Secretaria de Gestão  

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

 

 

 

EDITAL 

Pregão Eletrônico nº 010/2018  
Data de abertura: 04/12/2018 às 10h 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 

Processo nº 4065/2018 SRP? ☐ Sim  ☒ Não  
Exclusiva ME/EPP?  

☐ Sim  ☒ Não 

Reserva de quota 

ME/EPP?  

☐ Sim  ☒ Não 

Objeto: Prestação de serviços de recepção 
Decreto nº 7.174/2010?  

☐ Sim  ☒ Não 

Margem de preferência?  

☐ Sim  ☒ Não 

Valor total estimado:   R$ 175.403,45 (cento e setenta e 

cinco mil quatrocentos e três reais e quarenta e cinco centavos) 

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 29/11/2018 para o endereço pregao@cfmv.gov.br 

Impugnações  
Até 30/11/2018 para o endereço pregao@cfmv.gov.br 

Documentação de habilitação (Conforme as condições previstas no Item 12 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. 

 

 

Requisitos específicos 
10. Capacidade Técnica-Operacional. 

11. Experiência mínima de 3 (três) anos na 

prestação de serviços terceirizados 

 

Proposta ajustada 

12. Proposta de preços adequada ao último lance 

 

Obs: Essas informações não substituem as condições 

previstas no Edital, que é a regra.  

Item 1 

CATSER 8729 – Prestação de Serviços de Portaria / Recepção 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do CFMV 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,   

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
http://portaldeservicos.planejamento.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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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018 

 

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

Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 23, 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 pela a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do MPOG – SLTI e suas alterações, a realização da 

licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

 

DIA: 04/12/2018 

 

HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF) 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4065/2018 

 

CÓDIGO UASG: 389.185 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de 

recepcionista, que compreenderá, além do posto de serviço, o fornecimento dos insumos 

necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 

Termo de Referência e seus anexos. 

1.1.1. A presente licitação terá o regime de empreitada por preço global, 

correspondente a um único item objeto desta licitação, conforme quadro abaixo. 

 

Tipo de Serviço 
Jornada de 

Trabalho 

Dias da 

Semana 

Quantidade de 

Profissionais 

Recepcionista 
07:30 às 17:30 

08:00 às 17:00 

Segunda a Quinta-Feira 

Sexta-Feira 
3 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. A despesa com a execução de que trata o objeto desta licitação correrá a cargo do 

Elemento de Despesa sob Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 – Locação de Mão-de-obra 

de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional – Serviço Terceirizado – PJ. 

2.2. O valor global (12 meses) estimado como referência para contratação é de R$ 

175.403,45 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e três reais e quarenta e cinco 

centavos), conforme a definição dos custos previsto no ANEXO II – Orçamento Estimado. 

2.3. Para efeitos de contratação, não serão aceitas propostas cujos valores sejam superiores 

aos valores de referência. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por 

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

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. 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. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.2.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 

CFMV, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.2.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação; 

4.2.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 

sanção aplicada; 

4.2.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto 

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

4.2.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 

da Lei nº 8.429/92; 

4.2.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666/93; 

4.2.6.1. 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. 

4.2.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.2.8. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível 

com o objeto deste Pregão; 

4.2.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

4.2.10. 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; 

4.2.11. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.2.12. Cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 

19 de julho de 2012. 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
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4.3.1. 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. 

4.3.1.1 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 

2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte; 

4.3.2. 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; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.3.4. 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. 

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

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

4.3.6. 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; 

4.3.7. 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. DA VISTORIA 

5.1. As empresas interessadas em participar da licitação poderão proceder à rigorosa 

vistoria nos locais onde serão executados os serviços, examinando as áreas e tomando ciência 

das características e peculiaridades dos serviços, posto que, não serão aceitas alegações 

posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.  

5.1.1. A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:30 às 11:00h e 

das 13:30 às 16:00h, no CFMV, pelo telefone (61) 2106-0400, devendo ser efetivada até 

02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública.  
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta 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. 

6.1.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 

global anual da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 

demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

6.1.1.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco 

no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.1.1.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se 

revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 

base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, 

§2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017. 

6.1.2. A proposta deverá conter ainda: 

6.1.2.1. A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou 

sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o 

serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação 

Brasileira de Ocupações - CBO; 

6.1.2.2. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual; 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

6.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

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 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

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

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

7.3. 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 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

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

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

vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item. 

9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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9.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

9.6. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

9.7. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global. 

9.8. 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. 

9.9. 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.  

9.10. 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 e as empresas de pequeno porte 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. 

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

9.12. 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. 

9.12.1. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte 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. 

9.13. Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência de lances. 

Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação pelos 

licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 
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10. DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar 

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

seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor de referência, não 

se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelas demais licitantes. 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA. 

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 

proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do ANEXO 

III – Modelo de Proposta Comercial (Planilha de Custos e Formação de Preços), em arquivo 

único, no prazo de 3h (três horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio 

da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

11.1.1. A proposta de preço deverá conter, ainda, os seguintes documentos: 

11.1.1.1. Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas 

adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, 

insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e formação 

de preços do posto de serviço envolvido na contratação, podendo ser utilizado 

como modelo o ANEXO III deste Edital; 

11.1.1.2. GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de 

Prevenção (FAP) da licitante. 

11.1.2. Se a memória de cálculo ou o documento apto a comprovar o Fator Acidentário 

de Prevenção (FAP) da licitante não forem enviados concomitantemente à proposta, o 

Pregoeiro poderá fixar prazo para a sua apresentação. 

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

Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

11.1.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados ao Setor de Compras, Licitações e Contratos do CFMV, situado no 

SIA Trecho 06, Lote 130 e 140, Brasília-DF, CEP: 71205-060. 

11.1.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.  
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11.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 

técnicas do objeto. 

11.2.1. 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. 

11.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

11.2.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela 

ou à totalidade de remuneração. 

11.2.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de 

composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços 

unitários que o compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo CFMV. 

11.2.5. Não serão aceitas propostas com valores globais superiores aos estimados ou 

com preços manifestamente inexequíveis. 

11.2.5.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

11.2.5.1.1.1. 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. 

11.2.5.1.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que 

sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 

obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de 

trabalho vigentes. 

11.2.5.1.1.3. 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 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da 

IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 
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11.2.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) 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, não sendo possível a sua 

imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a 

legalidade e exequibilidade da proposta. 

11.2.7. 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. 

11.2.8. As licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e Formação de Preços 

com base em convenção coletiva de trabalho, ou outra norma coletiva mais benéfica, 

aplicável à categoria envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada. 

11.2.9. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar 

sua proposta obedecendo. 

11.2.9.1. Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste 

Edital, deverá indicar em sua proposta a convenção coletiva de trabalho ou a 

norma coletiva a que esteja obrigada. 

11.2.9.2. Os salários a serem pagos serão aqueles apresentados na proposta da 

licitante vencedora, e não poderão ser inferiores aos estimados neste Edital, nem 

inferiores aos da norma coletiva a que a licitante estiver obrigada, devendo ser 

utilizado o salário mais benéfico ao trabalhador. 

11.2.9.3. Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao estabelecido 

neste Edital ou ao da norma coletiva a que estiver obrigada, dentre os dois o mais 

benéfico ao trabalhador, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta. 

11.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 

apontadas pelo Pregoeiro. 

11.3.1. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo 

indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do seu valor global.  

11.3.1.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto 

para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, 

da LC 123, de 2006. 

11.4. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo 

implica a desclassificação da proposta. 
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11.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

data e horário para a continuidade da mesma. 

11.7. 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. 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 

documentação complementar especificada neste Edital. 

12.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 

apresentar documentos que supram tais exigências. 

12.3. 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: 

12.3.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

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

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

12.3.3. 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). 

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

12.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

12.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.6. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 

certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação das seguintes 

documentações complementares: 

12.7. Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA, deverão ser apresentados: 

12.7.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis; 

12.7.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 

responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

12.7.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

12.7.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso 

de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

12.7.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

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

da consolidação respectiva; 

12.8. Para fins de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, deverão ser 

apresentados: 

12.8.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

12.8.2. 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. 

12.8.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

12.8.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 
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12.8.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

12.8.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

12.8.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

12.8.8. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

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

pena de inabilitação. 

12.9. Para fins de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, deverão ser 

apresentados: 

12.9.1. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma 

da lei e regulamentos na data de realização deste Pregão, vedada sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão; 

12.9.2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício 

social exigível, apresentado na forma da lei; 

12.9.3. Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a 

Administração Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, 

conforme modelo constante no ANEXO V – Modelo de declaração de contratos 

firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública; 

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

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

12.9.4.1. a certidão, referida na alínea anterior, que não estiver mencionando 

explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo de 

90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão 

12.10. Os documentos exigidos na condição anterior deverão comprovar: 

12.10.1. boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 

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

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 
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LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

-------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

-------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

-------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 

 

12.10.2. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento) do valor estimado para a contratação; 

12.10.3. Patrimônio Líquido (PL) de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação; e 

12.10.4. Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos 

contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada, vigentes na 

data da sessão pública de abertura deste Pregão. 

12.11. Caso o valor total constante na declaração de que trata a subcondição 12.9.3 apresente 

divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à 

receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante 

deverá acrescentar as devidas justificativas ao Anexo V. 

12.11.1. Se as justificativas não forem entregues concomitantemente à documentação, o 

Pregoeiro poderá fixar prazo para a sua apresentação. 

12.12. Para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, deverão ser 

apresentados: 

12.12.1. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, 

expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da 

licitante, que comprove(m): 

12.12.1.1. Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a 

licitante gerencia ou gerenciou serviços terceirizados, com, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) do número de empregados que serão necessários para suprir 

os postos contratados em decorrência desta licitação; 
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12.12.1.1.1.1. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de 

períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

12.12.1.2. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se 

referir a serviços prestados, no âmbito da atividade econômica principal e/ou 

secundária da licitante, especificada no contrato social, devidamente registrado na 

junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da 

Receita Federal do Brasil – RFB; 

12.12.1.3. Experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços 

terceirizados, ininterruptos ou não, até a data do da sessão pública de abertura do 

Pregão: 

12.12.1.3.1.1. Para a comprovação de tempo de experiência, poderão 

ser aceitos cópias de contratos, registros em órgãos oficiais ou outros 

documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro. 

12.12.1.3.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a 

conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do início de 

sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, 

conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

12.12.1.3.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) 

anos, será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não 

havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 

10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

12.12.1.3.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de 

quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de 

serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, 

para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 

contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG 

n. 5/2017. 

12.12.1.3.1.5. O licitante disponibilizará todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte 

à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 

os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017. 

12.13. A empresa deverá indicar, quando da apresentação da proposta, os acordos ou 

convenções coletivas que regem a categoria profissional vinculada à execução do serviço 

objeto do presente termo de referência; 
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12.14. A empresa deverá manter, em Brasília – DF, sede, filial ou representação dotada de 

infraestrutura técnica adequada, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes 

para a prestação dos serviços contratados, no que se refere à prestação de serviços em 

Brasília, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do início do contrato.  

12.15. Apresentar ainda, declaração de que instalará escritório na cidade de Brasília/DF, a ser 

comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, 

em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017. 

12.15.1. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, 

deverá declarar a instalação/manutenção do escritório. 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOS 

DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS 

13.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e realizada aceitação da melhor 

proposta, a licitante vencedora provisoriamente em primeiro lugar, DEVERÁ encaminhar os 

documentos necessários para a comprovação da sua habilitação, por meio da opção “Enviar 

Anexo” do sistema Comprasnet, no prazo de 3h (três horas), contado da convocação efetuada 

pelo Pregoeiro. 

13.1.1. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail pregao@cfmv.gov.br.  

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

Comprasnet PODERÃO ser solicitados em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde 

que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para 

análise. 

13.1.2.1. 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 5 (três) dias ÚTEIS, a contar do primeiro dia útil seguinte a 

convocação do pregoeiro. 

13.1.3. O descumprimento da obrigação contida acima implicará inabilitação do 

licitante e o sujeitará às sanções previstas neste Edital. 

13.2. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

Edital, serão inabilitados. 

13.3. Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, na 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
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ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao Edital. 

13.4. Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

13.5. O descumprimento da obrigação contida no item 13.1, implicará inabilitação da 

licitante e o sujeitará às sanções previstas neste Edital. 

13.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a Planilha de Custos, 

Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, não contemplado no SICAF, será 

desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

14. DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. Não se exigirá demonstração dos serviços. 

15. DOS RECURSOS 

15.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no 

mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema.  

15.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

15.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito.  

15.2.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 

do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as 

demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via 

sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias para decidir 

sobre o Recurso. Caso entenda pela manutenção de sua anterior decisão, 

encaminhará o recurso à autoridade competente. 

15.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
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15.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

17.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 

prestará garantia 5% (cinco por cento), que será liberada de acordo com as condições 

previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que 

cumpridas as obrigações contratuais, a saber:  

17.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

17.1.2. Seguro-garantia;  

17.1.3. Fiança bancária.  

17.2. Em se tratando de fiança bancária deverá constar do instrumento a expressa renúncia 

pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil.  

17.3. Quando se tratar de caução em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, em 

conta especifica com correção monetária, a ser aberta no Banco do Brasil, após obter junto ao 

Departamento de Administração, o competente ofício de encaminhamento.  

17.4. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a 

critério da Administração contratante. 

17.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia 

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

17.6. O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Contratante a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 
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17.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F 

da IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 

17.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ser renovada anualmente 

no mesmo percentual estipulado no item 17.1, devendo assegurar ainda: 

17.8.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

17.8.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

17.8.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

17.8.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

17.9. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

17.10. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica no Banco do Brasil, com correção monetária. 

17.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação. 

17.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (dias) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

17.13. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

17.14. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as 

verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não 

ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será 

utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido no item 1.2, ‘c’, 

do anexo VII-B da IN SLTI/MPDG n° 05, de 2017, observada a legislação que rege a matéria. 

17.15. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias 

decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade 

de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos de trabalho. 

17.16. Será considerada extinta a garantia: 
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17.16.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que 

a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

17.16.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso 

a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 

ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 

3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

17.17. Se por qualquer motivo, a garantia oferecida deixar de subsistir (extinção), incumbe à 

Contratada oferecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, outra garantia em substituição, 

em percentual e nas condições previstas neste edital e na legislação de regência.  

17.18. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

contratada.  

17.19. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a 

FISCALIZAÇÃO do contrato poderá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora 

paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem como 

as decisões finais de 1ª e última instância administrativa.  

17.20. A perda da garantia em favor do CFMV, por inadimplemento das obrigações 

contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial 

ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.  

17.21. O contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:  

17.21.1.  caso fortuito ou força maior;  

17.21.2.  alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  

17.21.3.  descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da 

Administração; ou  

17.21.4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.  

18. DO TERMO DE CONTRATO 

18.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência 

será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 

60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato. 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

2
3

 

18.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, 

cujo resultado será anexados aos autos do processo. 

18.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

18.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento. 

18.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

19. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

19.1. No interesse da Administração do CFMV, o valor inicial atualizado da contratação 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com 

fundamento no art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93. 

19.1.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 

20. DA REPACTUAÇÃO 

20.1. As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas Termo de 

Contrato. 

21. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

21.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência e no Termo de Contrato. 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência e no Termo de Contrato. 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. O pagamento será efetuado, mensalmente pela Contratante até o 10º (décimo) dia útil, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  
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23.2. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura será precedido do recebimento provisório e 

definitivo do serviço, nos seguintes termos:  

23.2.1. o recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal 

administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, nos seguintes termos: 

23.2.1.1. elaborar relatório circunstanciado, em consonância com as suas 

atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários. 

23.2.1.2. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 

23.2.2. o recebimento definitivo pelo gestor do contrato gestor do contrato, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecerá às seguintes diretrizes: 

23.2.2.1. realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada 

pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que 

impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções; 

23.2.2.2. emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados;  

23.3.  O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, devidamente acompanhada das comprovações das obrigações previdenciárias, 

fiscais e trabalhistas previstas na IN SEGES/MPDG Nº 05/2017; 

23.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

23.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

23.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

23.5.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 
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pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.  

23.5.3. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

23.5.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.  

23.5.5. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF.  

23.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável  

23.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, sendo: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) 

                             365  

 

     I = 0,00016438 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

24. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA 

24.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MPDG N. 5/2017, as regras 

acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 

5/2017 são as estabelecidas no presente Edital. 
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24.2. A CONTRATANTE deve autorizar a Administração contratante, no momento da 

assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e 

demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 

previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular 

dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

24.2.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 

Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de 

pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos 

cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem 

utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, 

bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 

24.3. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e 

rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões 

trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta 

depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para 

movimentação, conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, 

de 2017, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos 

trabalhadores, nas condições seguintes condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos; 

b) parcialmente, pelo valor correspondente as férias e ao 1/3 de férias, quando dos gozos 

de férias dos empregados vinculados ao Contrato; 

c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando 

da demissão de empregado vinculado ao Contrato; 

d) ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e 

e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, por 

parte da CONTRATADA, da quitação de todos os encargos trabalhistas e 

previdenciários relativos ao serviço contratado. 

24.4. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir 

discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização 

do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das 

respectivas obrigações: 

24.4.1. 13º (décimo terceiro) salário; 

24.4.2. Férias e um terço constitucional de férias; 
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24.4.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

24.4.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

24.5. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no subitem 

acima, depositados em conta vinculada deixarão de compor o valor mensal a ser pago 

diretamente à CONTRATADA. 

24.6. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, deverá ser integralmente 

depositado durante a primeira vigência do contrato em conformidade com a Lei n° 

12.506/2011. 

24.7. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no 

Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, a seguir descrita: 

 ITEM   

13o (décimo terceiro) salário 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) 

Férias e 1/3 Constitucional 12,10% (doze vírgula dez por cento) 

Multa sobre FGTS e 

contribuição social sobre o 

aviso prévio indenizado e sobre 

o aviso prévio trabalhado 

5,00 % (cinco por cento) 

Subtotal 25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento) 

Incidência do Submódulo 2.2 

sobre férias, 1/3 (um terço) 

constitucional de férias e 

13o(décimo terceiro) salário* 

7,39% 
(sete vírgula trinta e 

nove por cento) 

7,60% 
(sete vírgula seis por 

cento) 

7,82% 
(sete vírgula oitenta e 

dois por cento) 

Total 

32,82% (trinta e dois 

vírgula oitenta e dois 

por cento) 

33,03% (trinta e três 

vírgula zero três por 

cento) 

33,25% (trinta e três 

vírgula vinte e cinco 

por cento) 

* Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por 

cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previstas no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, 

de 24 de julho de 1991. 

 

24.8. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-

depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 

24.9. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante 

para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

2
8

 

previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, 

decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato. 

24.9.1. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos 

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, 

será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-

depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 

5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios 

pela empresa. 

24.9.2. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina 

exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização 

trabalhista aos trabalhadores favorecidos. 

24.9.3. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das 

transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 

24.10. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à 

respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da 

quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, 

conforme item 15 da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

25.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 

5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios 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 

das demais cominações legais e de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado 

para a contratação, a CONTRATADA que:  

25.1.1. Apresentar documentação falsa;  

25.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

25.1.3. Falhar na execução do contrato;  

25.1.4. Fraudar na execução do contrato;  

25.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;  

25.1.6. Cometer fraude fiscal;  
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25.1.7. Fizer declaração falsa.  

25.2. Para os fins do item 25.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.  

25.2.1. Para condutas descritas nos itens 25.1.1, 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6 e 25.1.7 será 

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

25.3. Para os fins dos itens 25.1.2 e 25.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições:  

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em 

caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Contratante, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença;  

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na 

execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida;  

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida;  

d) para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme 

as Tabelas 1 e 2 a seguir:  

 

Tabela 1  
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

Tabela 2  
ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU 

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por ocorrência 

06 

02 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento 

05 

03 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços 03 
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contratados, por empregado e por dia. 

04 Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme 

manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por 

ocorrência. 

01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e 

por dia. 

02 

 

Para os itens a seguir, deixar de:  

 

06 Zelar pelas instalações do CFMV utilizadas, por item e por dia. 03 

07 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 

pessoal, por empregado e por dia. 

01 

08 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência. 

02 

09 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 

atenda às necessidades, por funcionário e por dia. 

01 

10 Entregar os vales-transportes e/ou ticket-refeição nas datas avançadas, por 

ocorrência e por dia. 

01 

11 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia. 04 

12 Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em 

lei ou convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 

que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência. 

02 

13 Fornecer 2 (dois) uniformes, semestralmente, por funcionário e por 

ocorrência. 

02 

14 Efetuar o pagamento de salários, adicionais, seguros, encargos fiscais e 

sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas 

à execução deste contrato, por dia e por ocorrência. 

05 

15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 

tabela de multas, por item e por ocorrência. 

01 

16 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 

Tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência. 

02 

 

25.4. O retardamento da execução previsto no item 25.1.2, estará configurado quando a 

CONTRATADA:  

25.4.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 02 (dois) 

dias contados da data de assinatura deste Contrato;  

25.4.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 

3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.  
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26. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

26.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão se restar caracterizado 

qualquer um dos motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

26.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis como os determinados 

por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, asseguradas à Contratada, na 

segunda hipótese, as garantias do contraditório e da ampla defesa, intimando-se essa para 

apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias úteis, contatos de sua intimação. Na 

hipótese de desacolhimento da defesa escrita, a Contratada poderá interpor recurso 

hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão contra a qual 

recorrerá.  

26.3. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 

 

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

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

 

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

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

27.1. 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. 

27.1.1. 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. 

27.2. 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.  

27.2.1. 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) antes da abertura da sessão. 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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27.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

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

pregao@cfmv.gov.br, ou, ainda, por petição dirigida ou protocolada no endereço sede 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, situado no SIA trecho 6 - lotes 

130 e 140  - Brasília – DF - CEP 71205-060. 

27.3. 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 

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

9.784/1999. 

27.4. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

28.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação.  

28.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

28.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

28.5. O Presidente do CFMV poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do disposto no 

art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

28.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
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28.7. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública 

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

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

28.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

28.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

28.10. 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. 

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

vista dos autos do Processo Administrativo nº 4065/2018, aos interessados. 

29. DO FORO 

29.1. 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. 

30. DOS ANEXOS 

30.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

30.1.1. ANEXO I - Termo de Referência. 

30.1.1.1. ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA - UNIFORME 

30.1.2. ANEXO II – Orçamento Estimado. 

30.1.3. ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial (Planilha de Custos e Formação 

de Preços). 

30.1.4. ANEXO IV – Modelo de Autorização para Solicitação de Abertura de Conta 

Vinculada. 

30.1.5. ANEXO V – Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa 

privada e a Administração Pública. 

30.1.6. ANEXO VI - Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia da Execução. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
mailto:pregao@cfmv.gov.br
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30.1.7. ANEXO VII – Modelo de autorização para a utilização da garantia e de 

pagamento direto (conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VIIB da 

IN SEGES/MPDG n. 5/2017). 

30.1.8. ANEXO VIII – Minuta do Contrato. 

 

Brasília, 21 de novembro de 2018. 

 

 

Vitor Hugo da Silva Ramos 

Pregoeiro do CFMV 

Mat. 0345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

3
5

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.DO OBJETO 

  

1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de recepcionista, 

que compreenderá, além do posto de serviço, o fornecimento dos insumos necessários à 

execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de 

Referência e seus anexos. 

 

1.2 A prestação do serviço deverá ser executada na Sede deste Conselho Federal de medicina 

Veterinária – CFMV, localizado no SIA Trecho 06 Lotes 130/140 e, Brasília-DF, conforme 

quantitativo dos postos apresentado no quadro abaixo: 

 

Objeto Localização do Posto Quantidade de Postos 

Recepcionista Sede do CFMV 03 

Total de Postos 03 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

2.1. Essa contratação é imprescindível, uma vez que o CFMV não dispõe, em seu quadro de 

pessoal, de recursos humanos necessários para a execução direta desses serviços. O cargo 

relacionado com o objeto desta contratação não faz parte do plano de carreira. 

 

2.2 Justifica-se ainda a necessidade da contratação para a realização de atividades de recepção 

e atendimento ao público, envolvendo:  fornecimento de informações, controle e 

acompanhamento de fluxo de pessoas, atendimento do público interno e externo, transmissão 

de recados, recepção de visitantes, servidores e membros, entre outras atinentes à atividade, 

conforme especificações neste Termo de Referência.  

 

2.3 O objeto caracteriza-se por prestação de serviço como atividade de apoio administrativo 

de natureza continuada, com disponibilização de mão de obra exclusiva, não gerando vínculo 

empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer 

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

 

2.4 Os serviços se enquadram na classificação de serviços comuns, pois são facilmente 

prestados por diversas empresas do mercado, podendo ser especificados, tendo as suas 

características de desempenho estabelecidas de forma objetiva, correspondendo às exigências 

expressas nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000, do Decreto nº 

5.450/2005 e IN nº 05/2017-MPOG. 

 

2.5 Além dos normativos supra, o serviço em questão atende ao disposto no Decreto nº 

2.271/1997, no que tange a contratação de serviços pela Administração Pública. 
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3. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL RECEPCIONISTA 

 

3.1 ATRIBUIÇÕES:  

 

 Atender ao público interno e externo com informações precisas; 

 Prestar informações gerais relacionadas ao órgão; 

 Controlar a entrada e a saída de autoridades, servidores e visitantes, bem como 

cadastrar o documento de identificação no sistema próprio da Contratante e entrega de 

crachá e o respectivo recolhimento na ocasião da saída do visitante; 

 Atender os visitantes que se dirigem à recepção do CFMV, indagando suas pretensões, 

para informá-los conforme seus pedidos. 

 Acompanhar os visitantes aos locais desejados, sempre que solicitado pelos 

departamentos envolvidos. 

 Atender chamadas telefônicas internas ou externas, transferindo-as às pessoas 

solicitadas, bem como anotar os recados, quando necessário. 

 Realizar ligações telefônicas aos funcionários, membros da Diretoria ou membros do 

sistema CFMV/CRMV’s, sempre que necessário. 

 Registrar, em controles específicos, as visitas, telefonemas recebidos e realizados, 

encaminhando-os, periodicamente, ao departamento específico. 

 Zelar pelos equipamentos / instrumentos da Recepção, operando-os adequadamente, 

inclusive mantendo-os limpos, organizados e em condições de higiene. 

 Realizar o recebimento de correspondências diariamente e entregar no protocolo. 

 Conferir e passar para o substituto a relação de objetos sob sua guarda; e 

 Executar outras tarefas de escritório, de mesma natureza profissional e grau de 

complexidade, sempre que necessário. 

 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

 Possuir escolaridade de Ensino Médio Completo. 

 Possuir no mínimo 06 (seis) meses de experiência nas atividades do cargo, 

comprovada em Carteira de Trabalho Profissional - CTPS. 

 Possuir conhecimentos básicos em informática (Open Office, Word e Excel); 

 Noções básicos para Operação de PABX e sistema digital de telefonia; 

 Noções básicas em cópia e digitalização; 

 Realizar os atendimentos telefônicos e presenciais de forma eficiente e eficaz; 

 Demonstrar pró-atividade, manter educação “polida”, ser equilibrado (a) 

emocionalmente, manter conduta formal, inclusive em atendimento à autoridades; 

 Realizar “feedbacks” quando no insucesso de ligações telefônicas ou qualquer outra 

demanda; 

 Manter boa apresentação pessoal e higiene no ambiente de trabalho; 

 Evitar realizar refeições e maquiagem no ambiente de trabalho; 

 Tratar todos os servidores, terceirizados, estagiários, diretores, visitantes, colegas de 

trabalho e demais pessoas com gentileza, presteza e atenção;  
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  Manter perfeita integração com as copeiras, para o bom andamento dos trabalhos;  

  Zelar pelo uso adequado da linguagem, evitando gírias, palavrões ou expressões não 

apropriadas ao tipo de relacionamento formal que o trabalho impõe;  

 Estar sempre uniformizado e identificado 

 

4. DO LOCAL E JORNADA DE TRABALHO  

 

4.1. Os serviços serão prestados na sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária – 

CFMV, localizado no SIA Trecho 06, Lotes 130 e 140 – CEP: 71205-060 – Brasília-DF, 

conforme horário especificado no item 4.2. 

 

4.2 A jornada de trabalho atenderá ao disposto na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 

vigente da Categoria Profissional, perfazendo 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo: 

 

 a) Segunda a quinta-feira de 07:30 Às 17:30h; e  

 b) Sexta-feira de 08:00 às 17:00h.  

 

5. DA VIGÊNCIA  

 

5.1 A vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do 

contrato, podendo ser renovado por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 

conforme prevê o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.  

 

5.2 O contrato poderá ser prorrogado caso sejam preenchidos os requisitos abaixo 

enumerados, de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:  

 

5.2.1. Os serviços foram prestados regularmente;  

 

5.2.2 A CONTRATADA não tenha sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da 

União ou do próprio contratante, enquanto perdurarem os efeitos;  

 

5.2.3 A Contratante ainda tenha interesse na realização do serviço;  

 

5.2.4 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Contratante;  

 

5.2.4.1 O valor do contrato será considerado vantajoso quando for igual ou inferior 

ao estimado para a realização de nova licitação.  

 

5.2.5 A CONTRATADA concorde com a prorrogação.  

 

5.3 A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos estará assegurada, sendo 

dispensada a realização de pesquisa de mercado, quando:  
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5.3.1 Os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários sejam efetuados com base 

em convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei;  

 

5.3.2 Os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações 

decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão 

efetuados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.  

 

6. GARANTIA  

 

6.1 A CONTRATADA prestará garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério da administração, contados da data da entrega da via do 

instrumento contratual, em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global 

do contrato, com validade durante toda a execução do objeto e somente será liberada após o 

cumprimento integral das obrigações do Contrato e desde que não existam pendências com o 

CFMV, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 

8.666/93, a saber:  

 

 a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda;  

  

 b) Seguro-garantia;  

 

 c) Fiança bancária.  

 

6.2 Em se tratando de fiança bancária deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo 

fiador dos benefícios previstos nos artigo 827 e 835 do Código Civil.  

 

6.3 Quando se tratar de caução em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, em conta 

especifica com correção monetária, a ser aberta no Banco do Brasil, após obter junto ao 

Departamento de Administração, o competente ofício de encaminhamento.  

 

6.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ser renovada anualmente no 

mesmo percentual estipulado no item 6.1, devendo assegurar ainda:  

 

6.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

 

6.4.2 prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato;  

 

6.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
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6.4.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada;  

 

6.5 A modalidade de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item acima.  

 

6.6 A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 

30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato.  

 

6.7 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 

o máximo de 2% (dois por cento).  

 

6.7.1 O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

6.8 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 

pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

 

6.8.1 Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a 

FISCALIZAÇÃO do contrato poderá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora 

paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem 

como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa.  

 

6.9 A perda da garantia em favor do CFMV, por inadimplemento das obrigações contratuais, 

far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.  

 

6.10 A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que 

dela forem deduzidos quaisquer valores.  

 

6.11 A garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, carta fiança ou 

autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 

contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

 

6.12 Se por qualquer motivo, a garantia oferecida deixar de subsistir (extinção), incumbe à 

Contratada oferecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, outra garantia em substituição, 

em percentual e nas condições previstas neste edital e na legislação de regência.  

 

6.13 O contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:  

 

6.13.1 caso fortuito ou força maior;  
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6.13.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  

 

6.13.3 descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da 

Administração; ou  

 

6.13.4 prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.  

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

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

Contratante:  

 

7.1.1 Permitir livre acesso dos empregados da contratada às suas dependências para 

execução dos serviços;  

 

7.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da contratada;  

 

7.1.3 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas 

de natureza grave;  

 

7.1.4 Supervisionar a execução dos serviços e atestar as notas fiscais/faturas 

correspondentes;  

 

7.1.5 Fornecer todos equipamentos e materiais de escritório, para a perfeita execução 

dos serviços.  

 

7.2 Além daquelas resultantes da seção IV da Lei nº 8.666/1993, será realizada Fiscalização e 

Controle:  

 

7.2.1 Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução 

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

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

fiscalização sobre os serviços, diretamente ou servidor designado como gestor/fiscal 

do contrato, permitida a assistência de terceiros, podendo para isso:  

 

7.2.1.1 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 

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

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

critério, julgar inconveniente;  

 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

4
1

 

7.2.1.2 Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu 

serviço, para comprovar o registro de função profissional; 

 

 7.2.1.3 Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com 

o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária; 

  

7.2.1.4 A atestação de conformidade dos serviços executados cabe ao titular do 

setor responsável pela gestão/fiscalização do contrato ou a outro servidor 

designado para esse fim;  

 

7.2.1.5 A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração 

do CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la sempre que for necessário.  

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

8.1 A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus 

empregados, da seguinte forma:  

 

8.1.2 Os conjuntos completos a cada empregado de acordo com modelo da 

CONTRATADA, no início da execução do contrato, conforme a categoria 

profissional, de modo que, no primeiro dia da execução, todos estejam devidamente 

uniformizados;  

 

8.1.3 A partir da data prevista para início da execução dos serviços, deverá ser 

substituído os conjuntos completos de uniforme a cada 06 meses, ou, a qualquer 

tempo, no prazo de 48 horas após a comunicação escrita da fiscalização, sempre que 

não estejam atendendo às condições mínimas de apresentação exigidas;  

 

8.1.4 Os uniformes deverão ser entregues a todos profissionais mediante recibo 

(relação nominal, impreterivelmente assinada e datada por cada profissional), cuja 

cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao 

fiscal de Contrato;  

 

8.1.5 A CONTRATADA deverá submeter amostra dos conjuntos a serem fornecidos 

à CONTRATANTE, para aprovação do modelo e da cor, estando resguardado ao 

órgão o direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados;  

 

8.1.6 Todos os modelos de uniforme deverão ter corte adequado a cada profissional, 

masculino ou feminino, seguindo os padrões de qualidade e apresentação, devendo a 

CONTRATADA providenciar as devidas adaptações quando necessárias, inclusive 

quanto às profissionais gestantes, que deverão ter seus uniformes substituídos sempre 

que estiverem apertados;  
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8.1.7 É parte essencial da apresentação do empregado, além do uso de uniforme de 

boa qualidade, a boa postura comportamental e o asseio, buscando manter suas 

roupas sempre limpas e bem passadas, cabelos bem penteados, barba feita, cuidados 

que visam manter um bom padrão de higiene;  

 

8.1.8 Os modelos e materiais dos uniformes deverão atender as exigências deste 

Termo de Referência – Anexo I;  

 

8.1.9 O custo do uniforme será de total responsabilidade da CONTRATADA, não 

podendo, em hipótese alguma, ser descontado do salário do empregado ou repassado 

ao CFMV.  

 

8.2 Além do fornecimento das peças de uniforme aqui descritas, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de qualquer outro item ou acessório que 

se fizerem necessários à execução do serviço, sem custo adicional ao CFMV;  

 

8.3 A CONTRATADA obriga-se ainda a manter seus empregados, quando nas dependências 

do CFMV, devidamente identificados mediante uso constante de crachá, que deverá ser 

fornecido sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE;  

 

8.4 Cabe a CONTRATADA, além das obrigações acima descritas:  

 

8.4.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente;  

 

8.4.2 Selecionar e preparar rigorosamente o(s) empregado(s) que irá(ão) prestar os 

serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais 

referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 

trabalho;  

 

8.4.3 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com 

conduta inconveniente pela Administração;  

 

8.4.4 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, 

caso necessário;  

 

8.4.5 Manter à disponibilidade da Administração, durante os turnos de trabalho, 

preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;  

 

8.4.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 

normas disciplinares determinadas pela Administração, em especial sobre 

informações sigilosas;  
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8.4.7 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 

encarregados;  

 

8.4.8 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração;  

 

8.4.9 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 

pessoal, bem como as ocorrências havidas;  

 

8.4.10 Responsabilizar-se em fazer seguro de seus empregados contra riscos de 

acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme 

exigência legal;  

 

8.4.11 A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la 

sempre que for necessário.  

 

8.5 A CONTRATADA também deverá:  

 

8.5.1 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação, tais como:  

 

 a) salários;  

 b) seguros de acidentes;  

 c) taxas, impostos e contribuições;  

 d) indenizações;  

 e) vale-refeição;  

 f) vale-transporte;  

 g) adicionais de insalubridade e/ou periculosidade; e  

 h) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.  

 

8.5.2 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 

serviço, com o fim de constatar no local a efetiva execução do serviço e verificar as 

condições em que está sendo prestado;  

 

8.5.3 Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos serviços 

prestados, respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles 

eventualmente causados;  
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8.5.4 Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pelo CFMV;  

 

8.5.5 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde 

que praticada por seus empregados quando da execução dos serviços objeto deste 

Termo de Referência;  

 

8.5.6 Comunicar ao CFMV, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, 

que presenciar ou tomar conhecimento prestando os esclarecimentos que julgar 

necessários;  

 

8.5.7 Apresentar, mensalmente, e sempre que solicitado pelo CFMV, os 

comprovantes de pagamento de salários e benefícios dos empregados, de 

recolhimento dos encargos sociais e de regularidade junto ao Ministério do Trabalho 

- Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, nos termos da Lei n.º 4.923/65);  

 

8.5.8 Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, em consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

8.5.9 Efetuar a substituição dos empregados, no prazo máximo de 02 (duas) horas, no 

caso de eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho;  

 

8.5.10 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender 

a eventuais acréscimos solicitados pela Administração da CFMV, bem, assim, 

impedir que o empregado que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza 

grave, seja mantido ou retorne ao trabalho nessa Unidade;  

 

8.5.11 Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração do CFMV, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e 

de Segurança e Medicina do Trabalho;  

 

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

operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem 

como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e 

demissão dos funcionários;  

 

8.5.13 Saldar na época própria, todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  
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8.5.14 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE;  

 

8.5.15 Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada 

por prevenção, conexão ou continência;  

 

8.5.16 Responsabilizar-se por encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação.  

 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  

9.1 Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o licitante executado, de forma 

satisfatória, serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência.  

 

10. SANÇÕES  

 

10.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 

5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios 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 

das demais cominações legais e de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado 

para a contratação, a CONTRATADA que:  

 

10.1.1 Apresentar documentação falsa;  

 

10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

 

10.1.3 Falhar na execução do contrato;  

 

10.1.4 Fraudar na execução do contrato;  

 

10.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;  

 

10.1.6 Cometer fraude fiscal;  

 

10.1.7 Fizer declaração falsa.  

 

10.2 Para os fins do item 10.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.  
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10.2.1 Para condutas descritas nos itens 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 será 

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

 

10.3 Para os fins dos itens 10.1.2 e 10.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições:  

 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso 

de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o 

décimo quinto dia e a critério da Contratante, no caso de execução com atraso, 

poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença;  

 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na 

execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida;  

 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato, em caso de inexecução total 

da obrigação assumida;  

 

d) para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme as 

Tabelas 1 e 2 a seguir:  

 

Tabela 1  

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

Tabela 2  

 

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU 

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por ocorrência 

06 

02 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento 

05 

03 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia. 

03 

04 Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme 

manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e 

por ocorrência. 

01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 02 
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serviço e por dia. 

Para os itens a seguir, deixar de:  

06 Zelar pelas instalações do CFMV utilizadas, por item e por dia. 03 

07 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de 

seu pessoal, por empregado e por dia. 

01 

08 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência. 

02 

09 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 

atenda às necessidades, por funcionário e por dia. 

01 

10 Entregar os vales-transportes e/ou ticket-refeição nas datas 

avançadas, por ocorrência e por dia. 

01 

11 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por 

dia. 

04 

12 Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando 

exigido em lei ou convenção, aos seus empregados e de impor 

penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por 

ocorrência. 

02 

13 Fornecer 2 (dois) uniformes, semestralmente, por funcionário e por 

ocorrência. 

02 

14 Efetuar o pagamento de salários, adicionais, seguros, encargos fiscais 

e sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 

relacionadas à execução deste contrato, por dia e por ocorrência. 

05 

15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 

nesta tabela de multas, por item e por ocorrência. 

01 

16 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 

nesta Tabela de multas, após reincidência formalmente notificada 

pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. 

02 

 

10.4 O retardamento da execução previsto no item 10.1.2, estará configurado quando a 

CONTRATADA:  

 

10.4.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 02 (dois) 

dias contados da data de assinatura deste Contrato;  

 

10.4.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 

3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.  

 

11. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO  

 

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura dos serviços, em 

2 (duas) vias, emitidas e entregues no CFMV, para fins de liquidação e pagamento que 

ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, de forma a 

garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

4
8

 

prazo estabelecido no artigo 31, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações 

posteriores.  

 

11.1.1. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal 

do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.  

 

11.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e a apresentação da documentação comprobatória, discriminada 

abaixo, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária: 

 

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

  

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

  

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu 

domicílio a sede; 

 

d) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; e  

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

11.3. A CONTRATADA deverá, durante toda a execução do contrato, manter atualizada a 

vigência da garantia contratual de que trata o item 6 deste Termo de Referência.  

 

11.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Termo de Referência.  

 

11.5. A não apresentação da documentação de que trata o item 11.2 no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da data da entrega da fatura no prazo contratual, poderá ensejar a rescisão do 

contrato e os valores retidos somente serão pagos após a comprovação de que os encargos 

trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia.  

 

12. DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA   

  

12.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar ao Conselho Federal de Medicina 

Veterinária a documentação a seguir relacionada:  

  

12.1.1. Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, 

no setor responsável pela fiscalização do contrato, cópias autenticadas em cartório ou 

cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos:  
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a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;  

  

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  

  

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

  

d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da CONTRATADA; e  

  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

  

12.1.2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” poderão ser substituídos, total 

ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.  

  

12.2. No prazo de 15 (quinze) dias, conforme solicitado pela FISCALIZAÇÃO:  

  

a) Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e 

Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros 

documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e fiscal da 

CONTRATADA;  

  

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 

que conste como tomador o Órgão ou Unidade contratante; cópia do(s) contracheque(s) 

assinado(s) pelo(s) empregado(s) de qualquer mês da prestação dos serviços ou ainda 

dos respectivos comprovantes de depósitos bancários;  

  

c) Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio 

alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 

coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 

empregado;  

  

d) Os comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem 

previstos em lei;  

  

e) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária 

da CONTRATADA.  

  

12.3. No início e o término da execução contratual, ou em caso de admissão/demissão de 

empregados:  

  

12.3.1. No primeiro mês da prestação dos serviços:  
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a) Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos empregados, 

contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF;  

  

b) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências do CFMV de 

empregados não inclusos na relação;  

  

c) Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente comunicada 

à FISCALIZAÇÃO.  

  

d) Até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, ou após a admissão 

de novo empregado, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 

acompanhadas dos originais das CTPS dos empregados admitidos para a execução 

dos serviços, devidamente assinadas, e dos exames médicos admissionais dos 

empregados da CONTRATADA.  

  

12.3.2. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou 

rescisão do contrato), em relação aos empregados que forem demitidos, ou após a 

demissão de qualquer empregado durante a execução do contrato, apresentar a 

documentação adicional abaixo relacionada, acompanhada de cópias autenticadas em 

cartório ou de cópias simples acompanhadas de originais:  

  

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 

serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

  

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 

rescisões contratuais;  

  

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de 

cada empregado demitido.  

 

13. DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS E DA REPACTUAÇÃO 

  

13.1 Os preços ajustados são finais e definitivos, neles estando inclusos todos os encargos que 

a CONTRATADA assumirá no cumprimento das obrigações contratadas. 

 

13.2 A repactuação de preços observará o interregno mínimo de um ano das datas dos 

orçamentos aos quais a proposta se referir, que será contado:  

  

a. da data limite para apresentação das propostas constantes do instrumento 

convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do 

mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do 

serviço; ou  
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b. da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, 

vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for 

decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases desses instrumentos.  

 

13.3 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, em 

respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser 

realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade 

resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos 

decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.  

 

13.4 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do 

fato que deu ensejo à última repactuação.  

 

13.5 As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 

custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que 

fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.  

 

13.6 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 

normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.  

 

13.7 Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos decorrente do 

mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento 

dos custos, considerando-se:  

 

13.7.1 as particularidades do contrato em vigência;  

 

13.7.2 a nova planilha com variação dos custos apresentada;  

 

13.7.3 indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 

tarifas públicas ou outros equivalentes; e 

 

13.7.4 a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.  

 

13.8 O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 

alegada pela contratada.  

 

13.9 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte:  

 

13.9.1 a partir da ocorrência do fato que deu causa à repactuação; 
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13.9.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

de periodicidade para concessão das próximas repactuações; ou  

 

13.9.3 em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 

repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, 

na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência 

retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento 

devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.  

 

13.10 Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que 

a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.  

 

13.11 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a 

manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

 

13.12 As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência 

do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 

encerramento do contrato.  

 

14. DA VISTORIA  

 

14.1. As empresas interessadas em participar da licitação poderão proceder à rigorosa vistoria 

nos locais onde serão executados os serviços, examinando as áreas e tomando ciência das 

características e peculiaridades dos serviços, posto que, não serão aceitas alegações 

posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.  

 

14.2. A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:30 às 11:00h e das 13:30 

às 16:00h, no CFMV, pelo telefone (61) 2106-0400, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para a sessão pública.  

 

15. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

  

15.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO pelo valor global, 

com o atendimento de todos os dispositivos legais para contratação com a Administração 

Pública. 

 

16. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

  

16.1. Para fins de contratação será exigida a documentação abaixo, constante da Lei nº 

8.666/93, a saber:  

 

16.1.1. Habilitação jurídica;  
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16.1.2. Regularidade fiscal;  

 

16.1.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  

 

16.1.4. Qualificação técnica, quando exigido pelo ente licitante;  

 

16.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal;  

 

16.1.6. Declaração de superveniência de fatos impeditivos;  

 

16.2. A documentação nos subitens 16.1.1 a 16.1.3, se for o caso, poderá ser substituída pelas 

informações constantes do SICAF.  

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

17.1 As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Rubrica nº 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e 

Operacional - Serviço Terceirizado – PJ do plano de contas em vigor. 

 

 

Brasília, 28 de agosto de 2018. 

 

 

Responsável pela confecção do Termo de Referência 

 

 

Mailla da Silva Ali Fontes 

Assistente de Suporte Administrativo 

Departamento de Administração 

Matr. CFMV nº 0338 
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ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA - UNIFORME 

 

UNIFORME RECEPCIONISTA 

Item 
Quantidade 

semestral 
Especificações 

 

Masculino 

 

Terno  2 

Na cor preta, em tecido tipo microfibra ou Two Way, com 

paletó forrado internamente, inclusive na manga, de boa 

qualidade, emblema da empresa bordado no lado superior 

esquerdo, com 02 bolsos inferiores. Calça comprida social, 

com zíper, com presilhas para cinto, na cor preta. 

Gravata 2 Em tecido 100% poliéster ou 100% seda, de boa qualidade. 

Camisa social  2 

Estilo social em tecido, gola com entretela, 65% poliéster e 

35% algodão, na cor branca, com botões nos punhos e 

emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo. 

Par de meias 2 
Tecido 60% algodão, 39% poliamida e 1% elastano, cor preta, 

de boa qualidade. 

Par de sapatos 1 
Tipo esporte fino, com cadarço, de couro, solado de borracha, 

cor preto de boa qualidade. 

 

Feminino 

 

Terno 

feminino 
2 

Na cor preta, em tecido tipo microfibra ou Two Way, de boa 

qualidade, paletó forrado internamente, inclusive na manga, 

com emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo, 

com 02 bolsos inferiores. Calça ou saia tipo esporte fino, com 

zíper, na cor preta, e saia na altura do joelho. 

Lenço 2 Em crepe Koshibo, na cor verde bandeira, de boa qualidade. 

Camisa social 2 
Em tecido Javanesa, gola com entretela, cor branca, de boa 

qualidade, manga comprida. 

Camisa social 2 
Em tecido Javanesa, gola com entretela, cor branca, de boa 

qualidade, manga curta. 

Laço para 

cabelo 
2 Prendedor de cabelos, com laço de rede, na cor preta. 

Par de meias ¾ 

ou meia-calça 
2 Finas, de boa qualidade, na cor preta. 

Par de sapatos 1 
 Na cor preta, de boa qualidade, salto médio, de couro, tipo 

scarpin ou estilo boneca. 
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ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

 

EMPRESAS 
QTDE DE 

FUNCIONÁRIOS 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

ANUAL 

A 3 R$ 6.232,95 R$ 18.698,85 R$ 224.386,20 

B 3 R$ 5.335,11 R$ 16.005,33 R$ 192.063,96 

C 3 R$ 4.152,24 R$ 12.456,72 R$ 149.480,64 

C 3 R$ 4.338,91 R$ 13.016,73 R$ 156.200,76 

C 3 R$ 4.302,38 R$ 12.907,14 R$ 154.885,68 

     

PREÇOS MÉDIOS DE MERCADO 

MÉDIA 

MENSAL 

 MÉDIA 

ANUAL 

R$ 14.616,95 R$ 175.403,45 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - RECEPCIONISTA 

 

Tipo de Serviço (Posto) Recepcionista  

Salário normativo da categoria profissional R$ ------ 

Data base da categoria (dia/mês/ano) ---/---/--- 

Acordo/Convenção ------- 

Município/UF Brasília/DF 

Número de meses de execução contratual 12 meses 

Quantidade de profissionais 3 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) ---/---/--- 

 

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 - Composição da Remuneração  %   Valor (R$)   

    A - Salário Base    R$ ___  

    B - Adicional periculosidade    R$ ___  

    C - Adicional insalubridade    R$ ___  

    D - Adicional noturno    R$ ___  

    E - Hora noturna adicional    R$ ___  

    F - Adicional de Hora Extra    R$ ___  

    G - Intervalo intrajornada    R$ ___  

    H – Outros (especificar)    R$ ___  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO    R$ ___  

 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 - Benefícios Mensais e Diários Unitário  Valor (R$)   

    A - Transporte    R$ ___  

    B - Auxílio alimentação    R$ ___  

    C – Auxílio saúde (previsto na CCT)    R$ ___  

    D - Auxílio Creche    R$ ___  

    E - Auxilio Funeral    R$ ___  

    F – Outros (especificar)    R$ ___  
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TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS    R$ ___  

 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 - Insumos Diversos    Valor (R$)   

    A – Uniformes    R$ ___  

    B – Outros (especificar)     R$ ___  

TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS    R$ ___  

 

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS 

4.1 - Encargos previdenciários e FGTS %  Valor (R$)   

    A - INSS __%  R$ ___  

    B - SESI ou SESC __%  R$ ___  

    C - SENAI ou SENAC __%  R$ ___  

    D - INCRA __%  R$ ___  

    E - Salário Educação __%  R$ ___  

    F - FGTS __%  R$ ___  

    G - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS  __%  R$ ___  

    H - SEBRAE __%  R$ ___  

Total de Encargos previdenciários e FGTS __%  R$ ___  

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias %  Valor (R$)   

    A - 13º salário __%  R$ ___  

    B - Adicional de Férias __%  R$ ___  

Subtotal __%  R$ ___  

    C - Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional 

de Férias 
__%  R$ ___  

Total de 13º Salário e Adicional de Férias __%  R$ ___  

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 - Afastamento Maternidade %  Valor (R$)   

    A - Afastamento maternidade __%  R$ ___  

    B - Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento 

maternidade 
__%  R$ ___  

Total de afastamento maternidade __%  R$ ___  

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 
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4.4 - Provisão para Rescisão %  Valor (R$)   

    A - Aviso prévio indenizado __%  R$ ___  

    B - Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado __%  R$ ___  

    C - Multa do FGTS do aviso prévio indenizado __%  R$ ___  

    D- Aviso prévio trabalhado __%  R$ ___  

    E - Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado __%  R$ ___  

    F - Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado __%  R$ ___  

Total de provisão para Rescisão __%  R$ ___  

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional 

Ausente 
% 

 Valor (R$)   

    A - Férias __%  R$ ___  

    B – Ausência por doença __%  R$ ___  

    C - Licença paternidade __%  R$ ___  

    D - Ausências legais __%  R$ ___  

    E - Ausência por acidente de trabalho __%  R$ ___  

    F - Outros (especificar) __%  R$ ___  

Subtotal __%  R$ ___  

    G - Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 

profissional ausente 
__%  R$ ___  

Total dos custos de reposição do profissional ausente __%  R$ ___  

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas    Valor (R$)   

    4.1 - 13º Salário e adicional de férias    R$ ___  

    4.2 - Encargos previdenciários e FGTS    R$ ___  

    4.3 - Afastamento maternidade/paternidade    R$ ___  

    4.4 - Custo de rescisão    R$ ___  

    4.5 - Custo de reposição do profissional ausente    R$ ___  

    4.6 - Outros (especificar)    R$ ___  

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS    R$ ___  

 

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro %  Valor (R$)   

A - Custos Indiretos __%  R$ ___  

B - Lucro __%  R$ ___  

C - Tributos     

        C.1 – Tributos Federais (PIS 1,65% e COFINS) __%  R$ ___  

        C.2 – Tributos Estaduais (especificar) __%  R$ ___  
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        C.3 – Tributos Municipais (ISS) __%  R$ ___  

        C.4 - Outros Tributos (especificar) __%  R$ ___  

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO  R$ ___  

 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 

   Valor (R$)   

    A - Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$ ___  

    B - Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários   R$ ___  

    C - Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e 

outros)  
 R$ ___  

    D - Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas   R$ ___  

    E - Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro   R$ ___  

VALOR TOTAL POR EMPREGADO  R$ ___ 

 

RESUMO GERAL 

    Valor do posto de recepcionista  R$ ___  

    Quantidade   3 

    Total Mensal   R$ ___  

    Total Anual   R$ ___  

    E - Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro   R$ ___  
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ANEXO IV – MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE 

ABERTURA DE CONTA VINCULADA  

 

 

 

(Nome da empresa) _______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)____________ 

portador da carteira de identidade nº____________ e do CPF nº____________ sediada 

(endereço completo) ______________________________________________, em 

cumprimento ao disposto no art. 18 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 26 de maio de 

2017, AUTORIZA o Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 00.119.784/0001/71, situado no SIA Trecho 06, Lote 130 e 140, 

Brasília/DF, CEP: 71205-060, a solicitar junto a Instituição Bancária (Banco do Brasil S/A), a 

abertura de conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, exceto quando 

autorizada pelo MP, em nome desta empresa, com a finalidade de depositar mensalmente os 

valores correspondentes as provisões previstas no anexo VII das mencionadas Instruções 

Normativas e no Edital do Pregão Eletrônico CFMV nº 010/2018. 

 

 

________________, ______ de _______________ de 2018.  

 

________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

OBS.: Esta autorização deverá ser assinada pela licitante vencedora na data de assinatura do 

contrato. 

 

 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A 

INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
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Declaramos que a empresa _________, inscrita no CNPJ (MF) nº  _________, Inscrição 

Estadual nº  estabelecida no(a) _________, possui os seguintes contratos firmados com a 

iniciativa privada e administração pública:_________,  

 

 

Nome do Órgão e ou 

Empresa 

Nº / Ano do 

Contrato 

Vigência Valor total do 

contrato 

  De ___ a ____  

  De ___ a ____  

  De ___ a ____  

  De ___ a ____  

Valor Total dos Contratos  

 

 

 

Local e data 

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço 

completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes. 
 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

6
2

 

ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE 

EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por 

seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e 

principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código 

Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o 

limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 

Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório 

Pregão Eletrônico CFMV nº 010/2018, firmado entre a AFIANÇADA e o Conselho Federal 

de Medicina Veterinária - CFMV para Prestação de Serviços de Recepcionistas. 

 

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de 

todas as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de: 

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO À CONTRATADA; 

 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e 

 

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela 

CONTRATADA. 

 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato 

+ 3 meses) (valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do 

contrato), vencendo-se, portanto em (data). 

 

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, 

o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem 

devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do Tribunal de 

Contas da União.  

 

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dia 

após o vencimento desta fiança. 

 

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este 

FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 

instrumento perante o Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV. 

 

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 

extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o Conselho Federal de 
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Medicina Veterinária - CFMV se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o 

cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança. 

 

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) 

(nome da instituição fiadora) não tiver recebido do Tribunal de Contas da União qualquer 

comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a 

AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta 

de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer 

formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de 

produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força 

deste documento. 

 

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 

satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 

aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente 

fiança. 

 

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de 

Fiança e que o valor do presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela 

referida entidade federal. 

 

 

(Local e data) 

(Instituição garantidora) 

(Assinaturas autorizadas) 
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ANEXO VII - MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE DESTAQUES NO PAGAMENTO 

MENSAL E DE RETENÇÃO E UTILIZAÇÃO DA GARANTIA  

 

 

 

CONTRATO N° XXXX 

 

_____(identificação do licitante)_____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. _____ (nome do representante) _____, portador da Cédula de 

Identidade RG nº_____ e do CPF nº_____ , AUTORIZA, conforme estabelecido na alínea "d" 

do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e dos 

dispositivos correspondentes do Edital:  

 

(X) que os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas devidas aos 

trabalhadores alocados na execução do contrato sejam descontadas da fatura e pagos 

diretamente aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por 

parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, 

conforme o conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017; 

 

(X) que os valores provisionados para o pagamento de férias, 13° salário e rescisão contratual 

dos trabalhadores alocados na execução do contrato sejam destacados do valor mensal e 

depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação e aberta em nome da 

empresa junto a instituição bancária oficial, conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 

do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 

 

(X) que os valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS sejam retidos 

na fatura e depositados diretamente nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores 

alocados na execução do contrato, observada a legislação específica, e conforme estabelecido 

na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 

 

(X) que a Contratante utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das 

verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a Contratada não 

efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, 

conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG n. 

5/2017.  

 

_____, _____ de _____ de _____. 

 

________________________________________ 

(Assinatura do representante legal do licitante) 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO CFMV Nº ----/2018 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO “PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECEPCIONISTA” QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV E A 

EMPRESA __________ 

 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Autarquia Federal 

criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.119.784/0001-71, sediada 

nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, neste ato representada por seu 

Presidente, FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA, brasileiro, casado, médico-

veterinário, inscrito no CRMV-SP sob o nº 1012, portador da cédula de identidade 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 e/ou contrato social contidos nas folhas ----------- do Processo 

Administrativo nº 4065/2018, doravante denominada CONTRATADA, e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 

26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do 

Pregão Eletrônico CFMV nº 010/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de recepção, que serão 

prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  

1.3. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total anual de 

R$ .......... (.....)  ....... (....), conforme quadro abaixo: 
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1.4. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota de Empenho nº ------, sob 

Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão de Obra de Apoio Administrativo, 

Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ, do plano de contas em vigor. 

2.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data 

de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 

autoridade competente e observados os seguintes requisitos:  

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

3.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada;  

3.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 

informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;  

3.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 

interesse na realização do serviço;  

3.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente 

vantajoso para a Administração;  

3.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na 

prorrogação; 

Posto Qtde. 
Custo unitário 

(R$) 

Custo Mensal 

(R$) 

Custo Anual 

Meses 
Total 

(R$) 

Prestação de Serviços de 

Recepcionista 
3   12  
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3.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de 

habilitação. 

3.2. A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos estará assegurada, sendo 

dispensada a realização de pesquisa de mercado, quando:  

3.2.1. Os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários sejam efetuados com base 

em convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei;  

3.2.2. Os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações 

decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão 

efetuados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA/IBGE. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado, mensalmente pela Contratante até o 10º (décimo) dia útil 

do mês subsequente ao da prestação do serviço. 

4.2. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura será precedido do recebimento provisório e 

definitivo do serviço, nos seguintes termos:  

4.2.1. o recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal 

administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, nos seguintes termos: 

4.2.1.1. elaborar relatório circunstanciado, em consonância com as suas 

atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários. 

4.2.1.2. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 

4.2.2. o recebimento definitivo pelo gestor do contrato gestor do contrato, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecerá às seguintes diretrizes: 

4.2.2.1. realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada 

pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que 

impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções; 

4.2.2.2. emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados;  
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4.3.  O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, devidamente acompanhada das comprovações das obrigações previdenciárias, 

fiscais e trabalhistas previstas na IN SEGES/MPDG Nº 05/2017; 

4.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

4.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

4.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

4.5.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.  

4.5.3. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

4.5.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.  

4.5.5. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF.  

4.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável  

4.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, sendo: 

 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) 

                             365  

 

     I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO 

5.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado 

pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma 

apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será 

repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, 

apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação 

da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições 

aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017. 

5.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em 

respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser 

realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade 

resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos 

decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

5.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

5.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 

profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva 

de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria 

profissional abrangida pelo contrato;  

5.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que 

estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste 

aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou 

normativa; 

5.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da 

data limite para apresentação das propostas constante do Edital.  
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5.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da 

última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se 

como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente 

daquela em que celebrada ou apostilada. 

5.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da 

prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar 

os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data 

do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.  

5.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo 

acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

5.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só 

poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

5.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos 

custos decorrentes de mão de obra;  

5.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 

determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e 

formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público 

(tarifa); 

5.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em 

relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;  

5.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo 

acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à 

CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida 

cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser 

exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.  

5.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base 

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, 

dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

5.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 

proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 

sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.  

5.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 

Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros 

ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos 
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não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.  

5.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA 

efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e 

Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção 

coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.  

5.12.1. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de 

custos alegada pela CONTRATADA.  

5.13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 

iniciadas observando-se o seguinte:  

5.13.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;  

5.13.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou  

5.13.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 

repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na 

forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar 

data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do 

pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.  

5.14. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 

motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.  

5.15. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta 

dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

5.16. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não 

cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a 

comprovação da variação dos custos.  

5.17. As repactuações poderão ser formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 

coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por 

aditamento ao contrato.  

5.18. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, 

de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor 

contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo 

VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 
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6.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 

prestará garantia 5% (cinco por cento), que será liberada de acordo com as condições 

previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que 

cumpridas as obrigações contratuais, a saber:  

6.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 

e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

6.1.2. Seguro-garantia;  

6.1.3. Fiança bancária.  

6.2. Em se tratando de fiança bancária deverá constar do instrumento a expressa renúncia 

pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil.  

6.3. Quando se tratar de caução em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, em 

conta especifica com correção monetária, a ser aberta no Banco do Brasil, após obter junto ao 

Departamento de Administração, o competente ofício de encaminhamento.  

6.4. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a 

critério da Administração contratante. 

6.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 

o máximo de 2% (dois por cento). 

6.6. O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

6.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F 

da IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 

6.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ser renovada anualmente 

no mesmo percentual estipulado no item 17.1, devendo assegurar ainda: 

6.8.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

6.8.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

6.8.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
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6.8.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

6.9. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

6.10. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica no Banco do Brasil, com correção monetária. 

6.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação. 

6.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (dias) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

6.13. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

6.14. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as 

verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não 

ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será 

utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido no item 1.2, ‘c’, 

do anexo VII-B da IN SLTI/MPDG n° 05, de 2017, observada a legislação que rege a matéria. 

6.15. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias 

decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade 

de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos de trabalho. 

6.16. Será considerada extinta a garantia: 

6.16.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

6.16.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 

nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo 

VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

6.17. Se por qualquer motivo, a garantia oferecida deixar de subsistir (extinção), incumbe à 

Contratada oferecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, outra garantia em substituição, 

em percentual e nas condições previstas neste edital e na legislação de regência.  
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6.18. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

contratada.  

6.19. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a 

FISCALIZAÇÃO do contrato poderá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora 

paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem como 

as decisões finais de 1ª e última instância administrativa.  

6.20. A perda da garantia em favor do CFMV, por inadimplemento das obrigações 

contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial 

ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.  

6.21. O contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:  

6.21.1.  caso fortuito ou força maior;  

6.21.2.  alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  

6.21.3.  descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da 

Administração; ou  

6.21.4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   

7.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar ao Conselho Federal de 

Medicina Veterinária a documentação a seguir relacionada:  

7.1.1. Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço 

prestado, no setor responsável pela fiscalização do contrato, cópias autenticadas em 

cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos:  

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;  

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União;  

d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da CONTRATADA; e  
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e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

7.1.2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” poderão ser substituídos, 

total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.   

7.2. No prazo de 15 (quinze) dias, conforme solicitado pela FISCALIZAÇÃO:   

a) Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de 

Garantia e Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como 

quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade 

previdenciária e fiscal da CONTRATADA;   

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação 

dos serviços, em que conste como tomador o Órgão ou Unidade 

contratante; cópia do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) 

empregado(s) de qualquer mês da prestação dos serviços ou ainda dos 

respectivos comprovantes de depósitos bancários;   

c) Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale 

transporte, auxílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de 

lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer 

mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;   

d) Os comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e 

reciclagem previstos em lei;   

e) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária da CONTRATADA.   

7.3. No início e o término da execução contratual, ou em caso de admissão/demissão de 

empregados:   

7.3.1. No primeiro mês da prestação dos serviços:   

a) Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos 

empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

posto de trabalho, RG e CPF;   

b) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências do 

CFMV de empregados não inclusos na relação;   

c) Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente 

comunicada à FISCALIZAÇÃO.   
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d) Até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, ou após a 

admissão de novo empregado, cópias autenticadas em cartório ou cópias 

simples acompanhadas dos originais das CTPS dos empregados 

admitidos para a execução dos serviços, devidamente assinadas, e dos 

exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA.   

7.3.2. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou 

rescisão do contrato), em relação aos empregados que forem demitidos, ou após a 

demissão de qualquer empregado durante a execução do contrato, apresentar a 

documentação adicional abaixo relacionada, acompanhada de cópias autenticadas em 

cartório ou de cópias simples acompanhadas de originais:   

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados 

prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo 

sindicato da categoria;   

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, 

referentes às rescisões contratuais;   

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do 

FGTS de cada empregado demitido.  

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos 

seus empregados, da seguinte forma: 

UNIFORME RECEPCIONISTA 

Item 
Quantidade 

semestral 
Especificações 

Masculino 

Terno  2 

Na cor preta, em tecido tipo microfibra ou Two Way, com 

paletó forrado internamente, inclusive na manga, de boa 

qualidade, emblema da empresa bordado no lado superior 

esquerdo, com 02 bolsos inferiores. Calça comprida social, 

com zíper, com presilhas para cinto, na cor preta. 

Gravata 2 Em tecido 100% poliéster ou 100% seda, de boa qualidade. 

Camisa social  2 

Estilo social em tecido, gola com entretela, 65% poliéster e 

35% algodão, na cor branca, com botões nos punhos e 

emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo. 

Par de meias 2 
Tecido 60% algodão, 39% poliamida e 1% elastano, cor 

preta, de boa qualidade. 

Par de sapatos 1 
Tipo esporte fino, com cadarço, de couro, solado de 

borracha, cor preto de boa qualidade. 
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 Feminino 

Terno feminino 2 

Na cor preta, em tecido tipo microfibra ou Two Way, de 

boa qualidade, paletó forrado internamente, inclusive na 

manga, com emblema da empresa bordado no lado 

superior esquerdo, com 02 bolsos inferiores. Calça ou saia 

tipo esporte fino, com zíper, na cor preta, e saia na altura 

do joelho. 

Lenço 2 
Em crepe Koshibo, na cor verde bandeira, de boa 

qualidade. 

Camisa social 2 
Em tecido Javanesa, gola com entretela, cor branca, de boa 

qualidade, manga comprida. 

Camisa social 2 
Em tecido Javanesa, gola com entretela, cor branca, de boa 

qualidade, manga curta. 

Laço para cabelo 2 Prendedor de cabelos, com laço de rede, na cor preta. 

Par de meias ¾ ou 

meia-calça 
2 Finas, de boa qualidade, na cor preta. 

Par de sapatos 1 
 Na cor preta, de boa qualidade, salto médio, de couro, tipo 

scarpin ou estilo boneca.  

8.1.1. Os conjuntos completos a cada empregado de acordo com modelo da 

CONTRATADA, no início da execução do contrato, conforme a categoria profissional, 

de modo que, no primeiro dia da execução, todos estejam devidamente uniformizados;  

8.1.2. A partir da data prevista para início da execução dos serviços, deverá ser 

substituído os conjuntos completos de uniforme a cada 06 meses, ou, a qualquer tempo, 

no prazo de 48 horas após a comunicação escrita da fiscalização, sempre que não 

estejam atendendo às condições mínimas de apresentação exigidas;  

8.1.3. Os uniformes deverão ser entregues a todos profissionais mediante recibo 

(relação nominal, impreterivelmente assinada e datada por cada profissional), cuja 

cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao 

fiscal de Contrato;  

8.1.4. A CONTRATADA deverá submeter amostra dos conjuntos a serem fornecidos 

à CONTRATANTE, para aprovação do modelo e da cor, estando resguardado ao órgão 

o direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados;  

8.1.5. Todos os modelos de uniforme deverão ter corte adequado a cada profissional, 

masculino ou feminino, seguindo os padrões de qualidade e apresentação, devendo a 

CONTRATADA providenciar as devidas adaptações quando necessárias, inclusive 

quanto às profissionais gestantes, que deverão ter seus uniformes substituídos sempre 

que estiverem apertados;  

8.1.6. É parte essencial da apresentação do empregado, além do uso de uniforme de 

boa qualidade, a boa postura comportamental e o asseio, buscando manter suas roupas 
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sempre limpas e bem passadas, cabelos bem penteados, barba feita, cuidados que visam 

manter um bom padrão de higiene;  

8.1.7. Os modelos e materiais dos uniformes deverão atender as exigências deste 

Termo de Referência – Anexo I;  

8.1.8. O custo do uniforme será de total responsabilidade da CONTRATADA, não 

podendo, em hipótese alguma, ser descontado do salário do empregado ou repassado ao 

CFMV.  

8.2. Além do fornecimento das peças de uniforme aqui descritas, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de qualquer outro item ou acessório que 

se fizerem necessários à execução do serviço, sem custo adicional ao CFMV;  

8.3. A CONTRATADA obriga-se ainda a manter seus empregados, quando nas 

dependências do CFMV, devidamente identificados mediante uso constante de crachá, que 

deverá ser fornecido sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE;  

8.4. Cabe a CONTRATADA, além das obrigações acima descritas:  

8.4.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente;  

8.4.2. Selecionar e preparar rigorosamente o(s) empregado(s) que irá(ão) prestar os 

serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais 

referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 

trabalho;  

8.4.3. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta 

inconveniente pela Administração;  

8.4.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, caso 

necessário;  

8.4.5. Manter à disponibilidade da Administração, durante os turnos de trabalho, 

preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;  

8.4.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 

normas disciplinares determinadas pela Administração, em especial sobre informações 

sigilosas;  

8.4.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 

encarregados;  
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8.4.8. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração;  

8.4.9. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 

pessoal, bem como as ocorrências havidas;  

8.4.10. Responsabilizar-se em fazer seguro de seus empregados contra riscos de 

acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme 

exigência legal;  

8.5. A CONTRATADA também deverá:  

8.5.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação, tais como:  

 a) salários;  

 b) seguros de acidentes;  

 c) taxas, impostos e contribuições;  

 d) indenizações;  

 e) vale-refeição;  

 f) vale-transporte;  

 g) adicionais de insalubridade e/ou periculosidade; e  

 h) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.  

8.5.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 

serviço, com o fim de constatar no local a efetiva execução do serviço e verificar as 

condições em que está sendo prestado;  

8.5.3. Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos serviços 

prestados, respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles 

eventualmente causados;  

8.5.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pelo CFMV;  
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8.5.5. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde 

que praticada por seus empregados quando da execução dos serviços objeto deste 

Termo de Referência;  

8.5.6. Comunicar ao CFMV, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, 

que presenciar ou tomar conhecimento prestando os esclarecimentos que julgar 

necessários;  

8.5.7. Apresentar, mensalmente, e sempre que solicitado pelo CFMV, os 

comprovantes de pagamento de salários e benefícios dos empregados, de recolhimento 

dos encargos sociais e de regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia 

Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados - CAGED, nos termos da Lei n.º 4.923/65);  

8.5.8. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, em consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.5.9. Efetuar a substituição dos empregados, no prazo máximo de 02 (duas) horas, 

no caso de eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho;  

8.5.10. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 

eventuais acréscimos solicitados pela Administração da CFMV, bem, assim, impedir 

que o empregado que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja 

mantido ou retorne ao trabalho nessa Unidade;  

8.5.11. Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração do CFMV, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 

Segurança e Medicina do Trabalho;  

8.5.12. Manter sede, filial ou escritório na cidade de Brasília/DF com capacidade 

operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como 

realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão 

dos funcionários;  

8.5.13. Saldar na época própria, todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

8.5.14. Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE;  
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8.5.15. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 

ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência;  

8.5.16. Responsabilizar-se por encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação.  

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

Contratante:  

9.1.1. Permitir livre acesso dos empregados da contratada às suas dependências para 

execução dos serviços;  

9.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da contratada;  

9.1.3. Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas 

de natureza grave;  

9.1.4. Supervisionar a execução dos serviços e atestar as notas fiscais/faturas 

correspondentes;  

9.1.5. Fornecer todos equipamentos e materiais de escritório, para a perfeita execução 

dos serviços.  

9.2. Além daquelas resultantes da seção IV da Lei nº 8.666/1993, será realizada 

Fiscalização e Controle:  

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

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

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

fiscalização sobre os serviços, diretamente ou servidor designado como gestor/fiscal do 

contrato, permitida a assistência de terceiros, podendo para isso:  

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

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

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

julgar inconveniente;  

9.2.1.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu 

serviço, para comprovar o registro de função profissional; 

9.2.1.3. Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com 

o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária; 
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9.2.1.4. A atestação de conformidade dos serviços executados cabe ao titular do 

setor responsável pela gestão/fiscalização do contrato ou a outro servidor 

designado para esse fim;  

9.2.1.5. A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la 

sempre que for necessário.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do contrato, que serão exercidos por um representante da 

Administração, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do 

art. 6º do Decreto nº 2.271/97 e conforme IN/SEGES/MP nº 05/2017; 

10.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto aceito 

pela CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 

10.3. Não obstante a empresa ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

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

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços diretamente por Fiscal designado. 

10.4. A fiscalização manterá livro de ocorrências para registro e acompanhamento, pelas 

partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com indicação do horário de 

acontecimentos, forma inicial de comunicação utilizada, fato motivador e horário do 

saneamento dos problemas, bem como para registro de qualquer anormalidade verificada; 

10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão 

encaminhadas à autoridade competente do CFMV para adoção das medidas convenientes, 

consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das 

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

12.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os determinados 

por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, asseguradas, à Contratada, na 
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segunda hipótese, a produção de contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e 

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

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

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

contados da intimação comprovada da decisão rescisória. 

12.3. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 

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

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

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

desde que haja conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. 13.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 10.520/2002, Decreto n° 

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

a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do MPOG – SLTI, ao edital e anexos do Pregão Eletrônico CFMV nº 

010/2018, bem como à proposta da CONTRATADA. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 

5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios 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 

das demais cominações legais e de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado 

para a contratação, a CONTRATADA que:  

14.1.1. Apresentar documentação falsa;  

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

14.1.3. Falhar na execução do contrato;  

14.1.4. Fraudar na execução do contrato;  

14.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;  

14.1.6. Cometer fraude fiscal;  
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14.1.7. Fizer declaração falsa.  

14.2. Para os fins do item 25.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.  

14.2.1. Para condutas descritas nos itens 14.1.1, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7 será 

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

14.3. Para os fins dos itens 14.1.2 e 14.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições:  

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em 

caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Contratante, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença;  

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na 

execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida;  

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida;  

d) para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme 

as Tabelas 1 e 2 a seguir:  

 

Tabela 1  
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato. 

 

Tabela 2  
ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU 

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por ocorrência 

06 

02 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento 

05 

03 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços 03 
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contratados, por empregado e por dia. 

04 Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme 

manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por 

ocorrência. 

01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e 

por dia. 

02 

 

Para os itens a seguir, deixar de:  

 

06 Zelar pelas instalações do CFMV utilizadas, por item e por dia. 03 

07 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 

pessoal, por empregado e por dia. 

01 

08 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência. 

02 

09 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 

atenda às necessidades, por funcionário e por dia. 

01 

10 Entregar os vales-transportes e/ou ticket-refeição nas datas avançadas, por 

ocorrência e por dia. 

01 

11 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia. 04 

12 Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em 

lei ou convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 

que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência. 

02 

13 Fornecer 2 (dois) uniformes, semestralmente, por funcionário e por 

ocorrência. 

02 

14 Efetuar o pagamento de salários, adicionais, seguros, encargos fiscais e 

sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas 

à execução deste contrato, por dia e por ocorrência. 

05 

15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 

tabela de multas, por item e por ocorrência. 

01 

16 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 

Tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência. 

02 

 

14.4. O retardamento da execução previsto no item 25.1.2, estará configurado quando a 

CONTRATADA:  

14.4.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 02 (dois) 

dias contados da data de assinatura deste Contrato;  

14.4.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 

3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO  
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15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.  

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

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

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

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

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

Constituição Federal. 

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

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

assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.  

Brasília, ---/---/---. 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

 

EMPRESA 

Contratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I DO CONTRATO CFMV Nº ---/2018. 

TRATA-SE DO TERMO DE REFERÊNCIA 


