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EDITAL 

Pregão Eletrônico nº 14/2019  
Data de abertura: 24/10/2019 às 10h, no sítio 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 

Processo nº 3465/2019 
SRP?  

☐Sim  ☒ Não  

Exclusiva ME/EPP?  

☐ Sim ☐ Não  ☒ Parcial 

Reserva de quota ME/EPP?  

☐ Sim  ☒ Não 

Objeto: Fornecimento de equipamentos de audiovisual, de acordo 
com as condições e especificações constantes do Termo de 
Referência. 

Decreto nº 7.174/2010?  

☐ Sim  ☐ Não ☒ Não se 
aplica 

Outra margem de preferência?  

☐ Sim  ☒ Não 

Valor total estimado: 
R$ 135.568,69 

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 21/10/2019 para o endereço pregao@cfmv.gov.br 

Impugnações:  
Até 22/10/2019 para o endereço pregao@cfmv.gov.br 

Documentação de habilitação (Resumo das condições previstas no Item 12 do Edital) 

Requisitos básicos 
1. SICAF ou documentos equivalentes. 

2. Consulta CEIS. 

3. Certidão Negativa CNJ. 

4. Consulta à lista de inidôneos do TCU. 

5. Habilitação jurídica. 

6. Regularidade fiscal e trabalhista (CND RFB/PGFN, FGTS e 

CNDT). 

7. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.1. Certidão negativa de falência. 

7.2. Se for o caso, apresentação de Balanço Patrimonial e 

DRE Índices de liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1, 

(quando igual ou inferior deve comprovar Patrimônio 

Líquido ou capital social não inferior a 10% ao valor 

estimado do Item) 

Requisitos específicos 
8. Capacidade Técnica-Operacional. 

 
Proposta ajustada 
9. Proposta de preços adequada ao último lance – 

Anexo III 
 

Obs: Essas informações não substituem as condições 
previstas no Edital, que é a regra.  

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do CFMV pelo endereço www.comprasgovernamentais.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   

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

1 DO OBJETO 

2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3 DO VALOR DE REFERÊNCIA E DOS QUANTITATIVOS 

4 DO CREDENCIAMENTO 

5 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6 DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

9 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA E DA NEGOCIAÇÃO 

11 DA INCLUSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

12 DA HABILITAÇÃO 

13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14 DOS RECURSOS 

15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DOS PRODUTOS 

17 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

18 DA VIGÊNCIA 

19 DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

21 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PREGÃO 

23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

24 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

25 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26 DO FORO 

27 ANEXOS: 

I TERMO DE REFERÊNCIA 

II ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

III MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

IV TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

V MINUTA DE CONTRATO 
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PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 14/2019 
 (Processo Administrativo nº 3465/2019) 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, sediado em Brasília-DF, no SIA TRECHO 6, Lotes 130 e 140, 

CEP: 71205-060, Tel.: (61) 2106-0400, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 01, de 10 de janeiro de 2019, realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de execução 

indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 10.520/2002, da 

Lei nº 8.248/1991, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto 

nº 7.174/2010, do Decreto nº 8.538/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666/1993 e, no que couber, as Instruções Normativas SEGES/MP nº 05/2017 e nº 03/2018 

e SLTI/MPOG nº 01/2010, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 24/10/2019 

Horário: 10h (horário de Brasília/DF) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br  

Código UASG: 389.185 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresa para fornecimento de equipamentos audiovisuais, de acordo com 

as condições e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 

interesse. 

1.3. O julgamento das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, em 

respeito à mais ampla competição, conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei nº 

8.666/93 e Súmula 247 do TCU. 

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 

no Comprasnet e as constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão as últimas, 

conforme já alertado nos itens 3.1 e 3.2 do Termo de Referência, ANEXO I do edital. 
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do CFMV para o exercício de 2019, na 

classificação abaixo: 

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 – Máquinas e Equipamentos 

3. DO VALOR DE REFERÊNCIA E DOS QUANTITATIVOS 

3.1. O custo total estimado para a aquisição do objeto desta licitação é de R$ 135.568,69 

(cento e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos)1, 

conforme os quantitativos e valores previstos na tabela abaixo: 

 

 Pregão eletrônico nº xx/2019 (UASG: 389.185) – Fornecimento de Equipamentos de Audiovisuais 

Item Descrição (resumo do TR) 
Unidade de 

Medida 
CATMAT Qtd.  Custo médio 

unitário (R$) 
Custo Total 

Estimado (R$) 

1 
Microfone de mão Sistema Sem Fio, 
conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência  

Und. 358284 03 R$ 2.660,03 R$ 7.980,09 

2 
Caixa de som ativa Potência RMS: 200W, 
conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência 

Und. 454454 01 R$ 1.621,48 R$ 1.621,48 

3 
Mesa de som com 12 canais de entrada, 
conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência 

Und. 426149 01 R$ 2.752,70 R$ 2.752,70 

4 
Microfone Gooseneck, conforme as 
especificações contidas no item 3 do 
Termo de Referência 

Und. 373335 05 R$ 16.525,00 R$ 82.625,00 

5 
Apresentador Sem Fio com laser, 
conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência 

Und. 442166 04 R$ 135,60 R$ 542,40 

6 

Tela de Projeção de 150 Polegadas 
FULLSCREEN 16:9 com case, armação e 
tela, conforme as especificações contidas 
no item 3 do Termo de Referência 

Und. 26557 01 R$ 3.189,25 R$ 3.189,25 

7 
Iluminador para filmagem, conforme as 
especificações contidas no item 3 do 
Termo de Referência 

Und. 73180 02 R$ 1.498,49 R$ 2.996,98 

8 
Tripé para Iluminador, conforme as 
especificações contidas no item 3 do 
Termo de Referência 

Und. 26867 02 R$ 213,93 R$ 427,86 

                                                 
1 Para a definição do valor total estimado foram considerados os custos médio de cada item, conforme detalhamento da apuração da pesquisa de mercado, 

ANEXO V do Edital. 
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9 
Microfone - Transmissores e Receptores, 
conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência 

Und. 263880 02 R$ 3.420,52 R$ 6.841,04 

10 
Fone de ouvido (headphones), conforme 
as especificações contidas no item 3 do 
Termo de Referência 

Und. 328027 03 R$ 789,67 R$ 2.369,00 

11 
Claquete, conforme as especificações 
contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 113956 01 R$ 159,90 R$ 159,90 

12 
Rebatedor, conforme as especificações 
contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 113956 01 R$ 131,49 R$ 131,49 

13 
Luz de Câmera Iluminador de Led, 
conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência 

Und. 113956 02 R$ 566,66 R$ 1.133,32 

14 
Leitor de Cartões, conforme as 
especificações contidas no item 3 do 
Termo de Referência 

Und. 89281 01 R$ 295,53 R$ 295,53 

15 
HD externo Thunderbolt/usb 3.0 4TB, 
conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência 

Und. 430834 03 R$ 2.645,38 R$ 7.936,14 

16 
Cartões de memória XDCAM EX, 
conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência  

Und. 89281 02 R$ 4.018,67 R$ 8.037,34 

17 
Smart TV Led 65" 4K, conforme as 
especificações contidas no item 3 do 
Termo de Referência  

Und. 458905 01 R$ 4.229,00 R$ 4.229,00 

18 
Smart TV Led 43" 4K, conforme as 
especificações contidas no item 3 do 
Termo de Referência 

Und. 443903 01 R$ 2.300,17 R$ 2.300,17 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 135.568,69 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF dar-se-á pela atribuição de chave de identificação (login) e de 

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

Governo Federal – Comprasnet, disponibilizado no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro 

atualizado no SICAF, conforme disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05. 

4.4. 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. 

4.5. O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante. 

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

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

provedor do sistema ou ao CFMV (responsável por esta licitação) responsabilidade por 

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

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

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4.8. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF 

até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

5.1. A participação no ITEM 4 - (Microfone Gooseneck), dar-se-á de forma geral, ou seja, 

aberta para todas as licitantes 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 na Instrução Normativa SLTI/MPOG 

nº 3, de 2018. 

5.2. Para os demais itens, a participação SERÁ EXCLUSIVA2 a microempresas e 

empresas de pequeno porte, 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 na Instrução Normativa SLTI/MPOG 

nº 3, de 2018. 

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

                                                 
2 Art. 6º Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) do Decreto 8.538/2015. 
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5.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

5.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

5.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

5.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

5.3.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017); 

5.3.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 

forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta 

licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado 

entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-

Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos 

constitutivos. 

5.3.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de 

Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU; 

5.3.10. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de 

pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

5.2.10.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da 

Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, 

de 04 de junho de 2010).  
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5.2.11. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a 

utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada 

que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de 

confiança neste órgão contratante. 

5.2.12. Cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão. 

5.2.13. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

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

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum. 

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

em campo próprio do sistema eletrônico, relativamente às seguintes declarações: 

5.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

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

arts. 42 a 49; 

5.4.2. 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 seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5.5. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 

relativo às seguintes declarações: 

5.5.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

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

5.5.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.5.3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

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

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

5.5.4. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

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

5.5.5. 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; 
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5.5.6.  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. 

5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital.  

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

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. 

6.2. 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. Incumbirá ao 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

apresentadas.   

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1. Valor total do item; 

6.6.2. Descrição detalhada do objeto e respectivos custos, conforme 

especificações previstas no Termo de Referência (indicando, no que for aplicável, o 

modelo, marca, fabricante, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 

inscrição do bem no órgão competente), contendo, ainda, quaisquer outras 

informações relevantes à execução do objeto. 

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
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ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do 

modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital. 

6.8.1. 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; 

6.8.2. 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.  

6.9. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 

caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão 

adotadas as orientações a seguir: 

 

6.9.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; 

 

6.9.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 

quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

 

6.10. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada 

apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação 

dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

 

6.11. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
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6.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

 
6.13. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.14. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

 
6.15. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário). 

 
6.16. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 

das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobre preço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 

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

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

que contenham vícios insanáveis e/ou ilegalidades, ou as que não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.2.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação 
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 
 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
7.3. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
7.4. Cabe ao 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. 

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

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

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

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

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

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

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

ficando estas impedidas de participarem da fase de lances.  

7.8. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

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

horário e do valor consignado no registro de cada lance.  

8.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
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8.3.2. O licitante registrará o valor correspondente à sua proposta em campo 
apropriado do sistema, com no máximo 2 (duas) casas decimais. 

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

8.5.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três 

(3) segundos 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

qualquer alteração. 

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

valor seja manifestamente inexequível. 

8.10. 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.  

8.11. 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.  

8.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

8.13. 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. 
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9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

referência. 

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

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

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes (caso 

seja admitida sua participação), 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. 

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

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

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

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

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

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

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

licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

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

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

a empresa declarante que primeiro enviou a sua proposta. 

9.8. Para a contratação se serviços comuns de informática e automação, definidos no art. 

16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu 

artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

9.8.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos 

da Lei nº 8.248, de 1991, os licitantes qualificados como microempresas ou empresas 
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de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 

7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e 

às grandes empresas na mesma situação. 

9.8.2. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, 

de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 

2010.  

9.9. Só se aplicará o sorteio quando não for possível utilizar os critérios de desempate, vez 

que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, assim como os critérios de desempate previstos no art.3º, §2º, da Lei nº 

8.666/93, que asseguram a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

9.9.1. Prestados por empresas brasileiras; 

9.9.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no país; 

9.9.3. 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. 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA E DA NEGOCIAÇÃO 

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

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

10.2.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do 

Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017, que: 

10.2.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

10.2.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

10.2.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

10.2.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível.  

10.3. Considera-se inexequível a proposta que 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 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

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

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

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

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

exequibilidade da proposta.  

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

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e 

evidente pela análise da planilha de custos e formação de preços, não sendo possível a 

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

legalidade e exequibilidade da proposta. 

10.3.3. 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 sua suspeita. 

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

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 1 (uma) 

hora, sob pena de não aceitação da proposta.  

10.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado, e/ou os documentos 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou por outro 

meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.4.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir 

com fidelidade aos custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

10.4.3. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na 

Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em 

relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na 

contratação, se for o caso. 
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10.4.4. 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 preço proposto. 

10.4.5. 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. 

10.4.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, 

seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações 

de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, 

destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e 

das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais 

licitantes. 

10.4.7. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

10.4.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações 
do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço 
ou da área especializada no objeto. 

10.5.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

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

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

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

10.7.1.  Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

pelos demais licitantes. 

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

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

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

estabelecida, se for o caso. 
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10.7.4. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar 

sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

11. DA INCLUSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

11.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá inserir 

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

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

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

contemplados no SICAF ou que necessitarem de atualizações.3 

11.2. A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

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

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

endereço completo; 

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

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

e descrição detalhada do objeto da licitação; 

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

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

atendimento; 

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

Convocação e/ou a Nota de Empenho. 

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

apresentação. 

11.2.6. Os licitantes poderão utilizar-se do modelo de proposta constante do ANEXO 

VI, deste edital. 

11.3.  O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

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

pelo Pregoeiro.  

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

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

                                                 
3 Conforme o disposto no art. 21, inciso III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3/2018. 
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11.5. 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. 

11.6. O licitante que abandonar o certame deixando de enviar a Proposta Comercial e os 

Documentos de Habilitação não contemplados no SICAF será desclassificado e sujeitar-se-á 

às sanções previstas neste Edital. 

11.7. 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. 

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

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

12. DA HABILITAÇÃO   

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

12.1.1. SICAF; 

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

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

12.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

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

12.1.5. 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; 

12.1.6. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.1.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
 
12.1.6.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

12.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro identificará a sua abrangência, 

e, dependendo do caso, reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação.4 

12.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 10, 
11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

12.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

12.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do 
sítio oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 03 (três) horas, documento válido que comprove o 
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

12.4.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

12.5. Os licitantes que não estiverem com documentos de habilitação cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento 
exigido pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como 
a Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante. 
 

12.6. Habilitação jurídica:  

12.6.1. Documento de identidade e cartão de inscrição no CPF/MF, ou CNH do 

signatário da proposta, assim como, no caso de procurador, instrumento de mandato 

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

12.6.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

                                                 
4 O posicionamento sobre a abrangência das sanções registradas, seguirá o entendimento majoritário do Tribunal de Contras da União – TCU, 

observando, em especial, a sanção aplicada com supedâneo no art. 87, inciso III, da Lei n.º8.666/93, que se restringe ao órgão ou entidade 
contratante, não sendo, portanto, extensível a toda a Administração Pública. 
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12.6.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

12.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

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

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

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo 

determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI;  

12.6.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

12.6.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

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

da consolidação respectiva. 

12.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

12.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

12.7.2. 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; 
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12.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do artigo 29, V, da Lei nº 8.666/93; 

12.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo 

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

com o objeto contratual;  

12.7.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou 

sede do licitante (nos termos do artigo 193 do CTN); 

12.7.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.  

12.8. Qualificação Econômico-Financeira:  

12.8.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica.  

12.8.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta; 

12.8.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro 

(Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

12.8.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-

se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

12.8.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social (Acórdão TCU nº 484/2007 – Plenário). 

12.8.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o 
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artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da 

lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

12.8.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 

a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

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 

12.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF no nível de qualificação 

econômico-financeira, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente, sob pena de inabilitação. 

12.9. Qualificação técnica: 

12.9.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens ou prestação de 

serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

12.9.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.  

12.9.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 

se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para 

ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

12.9.4. 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 nº 5/2017. 

12.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
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estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

12.11. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a documentação em consulta ao SICAF, os 

documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no 

sistema (upload), no prazo de 3 (três) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico.  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. 

12.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 
12.11.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

 
12.11.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
12.11.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 
a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

12.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que o 

licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

12.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior 

à fase de habilitação. 

12.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal, e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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12.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 

ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

12.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

12.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

12.17. No caso de inabilitação, 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 para aceitação da proposta subsequente. 

12.18. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC 

nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor e, se for o caso, decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, será 

concedido o prazo de 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. 

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

objeto ao licitante vencedor. 

14.3. 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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término 

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

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

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

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

aproveitamento.  

14.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede 

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

Brasília – DF, nos dias úteis, no horário de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00. 
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15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

15.1. 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. 

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

competente – Presidente do CFMV – homologará o procedimento licitatório.  

16. DA GARANTIA CONTRATUAL E DOS PRODUTOS 

16.1. As garantias previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, não se aplicam no presente 

caso.  

16.2. O fornecedor deverá assegurar garantia de 01 (um) ano para os produtos ofertados, 

sem ônus adicionais para a Contratante, em observância a Lei n.º 8.078/90, que dispõe 

sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

17.1. 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. No 

instrumento, estarão todas as condições de execução do objeto, bem como as obrigações e 

demais cláusulas essenciais.  

17.2. Caso o adjudicatário descumpra o prazo estipulado acima, decairá do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.3. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder Público. 

17.4. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada 

pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os 

termos deste Edital. 

17.5. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pelo CFMV. 

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

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

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio que achar 
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necessário, para que seja assinado e devolvido no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da data de seu recebimento. 

17.7. Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocada outro remanescente da licitação para assinar o 

contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de 

habilitação, obedecida a ordem de classificação.  

18. DA VIGÊNCIA 

18.1. A vigência do Contrato está prevista no Termo de Referência (ANEXO I) e na minuta 

de Contrato (ANEXO V). 

19. DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis, salvo na condição previstas na alínea “d”, inciso 

II, do art. 65 da Lei 8.666/93.  

19.2. As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência e na minuta 

de Contrato, anexos do Edital. 

20. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

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

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos item 6 do 

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

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PREGÃO 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, sujeito ao 

impedimento de licitar e contratar com a União e ser descredenciado do SICAF e do cadastro 

de fornecedores do CFMV, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, o LICITANTE/ADJUDICATÁRIO que: 

22.1.1. Deixar de encaminhar, quando solicitados pelo Pregoeiro (a), proposta ajustada 
ao lance final, eventuais manifestações sobre (in) exequibilidade de lance ou proposta, 
bem como os documentos de habilitação nos prazos determinados neste Edital; 
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22.1.2. Não assinar o contrato/ata de registro de preços ou não aceitar/retirar o 
instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta; 
 
22.1.3. Apresentar documentação falsa no curso do certame; 
 
22.1.4. Fizer declaração falsa;  
 
22.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
22.1.6. Cometer fraude fiscal. 

22.2. Para conduta descrita no item 22.1.1 poderá ser aplicada multa de até 5% do valor 

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

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

22.3. Para conduta descrita no item 22.1.2 poderá ser aplicada multa de até 5% do valor 

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

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

22.4. Para as condutas descritas nos itens 22.1.3, 22.1.4, poderá ser aplicada a multa de 

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

contratar com a União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 24 (vinte e 

quatro) meses. 

22.5. Para as condutas descritas nos itens 22.1.5, 22.1.6, poderá ser aplicada a multa de 

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

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

meses. 

22.6.  Para os fins do item 22.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos descritos nos artigos 90, 92, 

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

Considera-se comportamento inidôneo, também, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

22.7. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas acima 

ficará sujeito, ainda, à responsabilização civil e criminal. 

22.8.  No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à 

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

recebimento da respectiva intimação. 
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22.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

22.10.  As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

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

objeto estão previstas no 10 do Termo de Referência e na minuta de Contrato, anexos do 

Edital. 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

24.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

pregao@cfmv.gov.br, pelo fax (61) 2106-0472, ou por petição dirigida ou protocolada no 

endereço da sede do CFMV, situada no SIA TRECHO 6, Lotes 130 e 140, Brasília-DF, CEP: 

71205-060. 

24.3. 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. 

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

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

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: 

pregao@cfmv.gov.br. 

24.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

24.7. 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.  

24.8. 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 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
mailto:pregao@cfmv.gov.br
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de Brasília-DF), serão considerados intempestivos, conforme preceitua o art. 66 da Lei nº 

9.784/1999. 

24.9. As demais informações relevantes serão divulgadas mediante publicações no Portal 

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

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

interessados em participar do certame orientados a acessá-las. 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

25.1. 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.   

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

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

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

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

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

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

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

para fins de classificação e habilitação. 

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

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

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

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

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

25.7. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

25.8. 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. 

25.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
http://www.comprasnet.gov.br/
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25.10. 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. 

25.11. 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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.13. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

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

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

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

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

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

certame. 

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

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

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

nº 5.450/05 e na legislação pertinente. 

25.16. O Edital e seus Anexos está disponibilizado, na íntegra, 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. 

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

dos autos do Processo Administrativo nº 3465/2019, aos interessados. 

26. DO FORO 

26.1. As questões decorrentes 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. 

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

27.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Orçamento Estimativo 

ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial 

ANEXO IV – Termo de Recebimento Provisório e Definitivo 

ANEXO V – Minuta de Contrato 

 
Brasília/DF, 14 de outubro de 2019. 

 
 
 

Francisco Cavalcanti de Almeida 
Presidente do CFMV 

 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro do CFMV  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de equipamentos 
audiovisuais, conforme o detalhamento técnico constante do item 3.  

 
2 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. As aquisições dos equipamentos são imprescindíveis para assegurar o andamento das 
atividades do CFMV, visando atender as demandas de filmagens e gravações de áudio e 
vídeo em reuniões e eventos realizados pelo Conselho, assim como a cobertura audiovisual 
da Palavra do Presidente, com o intuito de aperfeiçoar as gravações de áudio e vídeos 
institucionais, atualmente realizados pelo Decom/Eventos, e para que seja possível criar 
internamente novas propostas de divulgação de conteúdo e de informação sobre o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária (CFMV), as novas aquisições dos equipamentos irão 
complementar os que já possuímos. 
 
2.2. Justifica-se, ainda, a futura aquisição, considerando que a última compra ocorreu em 
2012, estando os atuais equipamentos com sérios desgastes devido ao seu uso, em especial, 
o sistema de microfones que se encontram obsoletos e com interrupção do sinal de 
frequência, a qual foi substituída pelo sinal digital. Informamos ainda que o Decom conta 
hoje com 1 (uma) filmadora (Sony PMW EX1), 1 (uma) máquina fotográfica/filmadora (EOS 
Canon 5D Mark III) e 1 (um) gravador que possibilitam a captação de imagens e áudio em 
alta definição. Também temos 1 (um) microfone, que já está desgastado e com uso limitado, 
frequentemente apresentando problemas  
 
2.3. Com o avanço das nossas ações via internet, por exemplo, publicações no site, 
Facebook, Instagram, Twitter e canal do CFMV no Youtube, os equipamentos vão contribuir 
para que o Decom desenvolva trabalhos de forma a alcançar o objetivo estratégico de 
aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: interna, CRMVs, profissionais e 
sociedade. 
 
2.4. AQUISIÇÃO DO OBJETO POR ITENS 

 
2.4.1. Tendo em vista que em objeto divisíveis são obrigatórias as admissões da 
adjudicação por item e não por preço global, conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º 
da Lei nº 8.666/93 e Súmula 247 do TCU, visando propiciar a ampla participação de 
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, estas aquisições deverão ser realizada por ITENS, respeitando a mais 
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ampla competição, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade. 

 
2.5. DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP  

 
2.5.1. Caso o valor total de cada item esteja estimado em até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) a participação deverá ser restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, conforme art. 6º do Decreto no 8.538/2015, in verbis: 

 
Art. 6º Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo 
licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja 
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

 
2.6. DA QUALIFICAÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO COMO COMUM 

 
2.6.1. Considerando que os padrões, os níveis de qualidade, a qualificação técnica, 
as quantificações e as especificações dos BENS/SERVIÇOS a serem adquiridos estão 
adequadamente definidos por meio de especificações usuais no mercado e de modo 
objetivo no presente Termo de Referência, entende-se que a contratação que ora se 
pretende está enquadrada como bem comum, tendo a obrigatoriedade na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, em conformidade com a Lei nº.10.520, de 17 
de julho de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 18 de julho de 2002 (e suas 
alterações). 

 
2.7. DA NATUREZA CONTINUADA  
 

2.7.1. Não se aplica. 
 

2.8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

2.8.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, tendo em vista que 

não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto 

quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios. Observe-se, ainda, que é 

vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação (Decreto nº 

8.538, de 2015, art. 7º, inciso I e §2º).  

2.9. DAS DECLARAÇÕES 
 

2.9.1.  As empresas deverão apresentar as seguintes declarações:  
 

i. Declaração ME/EPP/Cooperativa, que está apto a usufruir do tratamento 
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estabelecidos na da Lei Complementar no 123/2006, e suas alterações;  
 

ii.  Declaração de Ciência Condições Editalícias;  
 

iii.  Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;  
 

iv. Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 

v.  Declarações de inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; e  

 
vi. Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado. 

 
3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
 
3.1. Tendo em vista a dificuldade de indicar o código CATMAT com as especificações exatas 
para cada item abaixo, informamos que os códigos apresentados são similares com as 
necessidades de cada item.  
 
3.2. De todo modo, as especificações que deverão ser consideradas para efeito de 
formulação das propostas são aquelas indicadas no campo DESCRIÇÃO/ESPEFICAÇÃO, não 
podendo ser alegado desconhecimento de tal condição por parta dos licitantes.  
 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
IMAGEM 

ILUSTRATIVA 
CATMAT QUANTIDADE  

1 

Microfone de mão Sistema Sem Fio 
Dual-Channel Handheld Com 2 Microfones.  
Receptor Wireless Dual-Channel E Dois Transmissores 
De Mão Freqüência Entre 584-608 Mhz Mhz Linha De 
Alcance Operacional Vista 300 Saída 2x Xlr Output 2x 
1/4 (6,35 Mm) De Saída Saída  
Xlr Impedância: 200 O 1/4: 50 O  
Áudio Nível De Saída Xlr Conector: -20,5 Dbv  
Em Carga 100k (Referência / -33 Khz Com Um Tom Khz)  
1/4: -13 Dbv Em 100k De Carga (Referência / -33 Khz 
Com Um Tom Khz) Rf Sensibilidade -105 Dbm Para 12 Db 
Sinad, Típica   
Exigência De Energia De 12 A 15 V Dc 320 Ma, Fornecida 
Por Fonte De Alimentação Externa (Tip Positive)  
Dimensões (H X W X D) 1,5 X 15 X 4,5 (40 X 388 X 116 
Mm)  
Peso (429 G)  
Bivolt 127V / 220V 
Chave Liga / Desliga 
Microfone:  
Tipo Dinâmico (Bobina Móvel)  
Padrão Polar Cardióide  
Resposta De Freqüência De 60 Hz A 15 Khz   

 
 
 
 
 
 
 

 

358284 03 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

3
7

 

Eletromagnética Hum Sensibilidade 26 Db Spl 
Equivalente Em Um Campo De Uma Millioersted (60 Hz)  
Faixa De Temperatura De -20 A 153 ° F (-29 A 57 ° C)  
Umidade Relativa 0 A 95 
Alimentado Por Duas Pilhas AA 
Manual de Instruções em português 

2 

Caixa de som ativa Potência RMS: 200W 
Impedância: 4 Ohms  
Woofer 15 Polegadas e Driver de Titânium 
Bluetooth 
Visor de LCD 
Equalizador de 5 Bandas 
Entradas SD CARD , USB e Microfone (P10) 
Ajuste de Ganho 
Saída para Caixa Paralela 
Bivolt 127V / 220V 
Chave Liga / Desliga 
Manual de Instruções em português 

 

 

454454 01 

3 

Mesa de som com 12 canais de entrada 
Entradas XLR: 10 (Com phantom power 48V 
selecionável) 
Entradas P10: 12 (2 Estéreo) 
Ganho do pré amp: 10dB até 60dB 
Insert para os 8 primeiros canais  
Canais Estéreo: 2 canais, cada um com duas entradas 
(P10) de Linha 
Resposta em frequência: 10Hz ~ 60Khz(±3dB) 
Mp3 Player com entrada para pen drive, Bluetooth. 
Função REC, grave a saída estéreo master no Pen Drive 
(16Bit/44Khz) 
99 Efeitos DSP (50 tipos de Reverb e outros efeitos como 
Delay, Chorus, phaser, flanger, etc) 
Processador DSP 24Bits 40Khz com oversampling  
Equalizador Master de 7 bandas 
Equalizador 3 bandas por canal (80Hz, 2,5Khz e 12Khz) 
com ±15dB  
Entrada e saída para CD/Tape 
Saída Master Estéreo Balanceada XLR / P10 
Saída auxiliar, Saída FX, Saída para fone de ouvido 
Controle Mute por canal 
Controle de Pan por canal, Controle de Efeitos por canal 
Corte de graves nos 8 primeiros canais (-18dB em 75Hz) 
LED mostrador de Clip por canal  
THD<0.01% em +4dBu, 1Khz com 80Hz de banda 
MIC E.I.N>129.5dBu 
SNR>112dB 
Saída Máxima:+22dBu em qualquer canal 
Consumo: 30 Watts 
Tensão: 110 a 220V (Bivolt) 
Dimensões: 43 x 33 x 9 (cm) 
Peso: 4,5 Kg 
Manual de Instruções em português 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

426149 01 
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4 

Microfone  Gooseneck 
 
Sistema exclusivo com 1 receptor e 8 Microfones 
Sistema sem fio UHF 8 Canais 
UHF 8 canais Sistema sem fio  
Receptor UHF de 8 canais e 8 microfones   Sistema 
saídas XLR individuais 
Receptor: 
• Sistema UHF ◦ freqüência profissional 
 PLL Sintetizado sistema com transmissão de longo 
alcance até 100 metros 
Gooseneck flexível com ajuste e esponja protetora 
contra o ruído 
• Receptor com 8 microfones e 4 Antenas 
• Adaptador AC / DC: 1 
• UHF Transmissor: 8 
• microfones gooseneck: 8 
• espumas para microfone: 8 
• cabo 1/4 “- 1/4” :1 
• Kit de montagem em rack: 1 
Faixa de freqüência UHF 
Resposta de frequência de 40 Hz – 18 KHz 
Distorção <0,5% 
Receiver: 
Fonte de Alimentação automático 110/220V/60Hz 
Relação S / N> 98 dB 
Sensibilidade <5 dB 
Conector de saída de áudio não balanceado de 1/4 “X 2 
X8 XLR 
Consumo de energia 8 W 
Transmissor UHF: 
Alimentação pilhas AA x 2 
Modo de modulação FM 
Maximum Modulation ± 10 KHz 
Potência de saída de 30 mW 
Manual de Instruções em português 

 

373335 05 

5 

 
Apresentador Sem Fio com laser  
 
Material: Plástico 
Freqüência De transmissão: 2.4 GHz 
Tensão de funcionamento: 1.5 V 
tamanho: 10.5*4*2.5 cm/4.1*1.6*1 " 
Peso líquido: 0.03 kg/1.1 oz 
Distância de Controle:10M 
Sistema operacional: Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 
/ 10 
cor: Preto 
Wireless presenter 
receptor sem fio USB 
Pilha AAA 
Manual de Instruções em português 
 

 

442166 04 

6 

Tela de Projeção de 150 Polegadas FULLSCREEN 16:9 
com Case, armação e tela. 
 
Tela profissional 
Armação em alumínio, dobrável  
Fixação da tela com botões de pressão 
Bordas pretas limitando a área de projeção 
 Com case para  
Tecido em laminado de PVC branco na frente e verso 

 
 

26557 01 
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preto. 
Medindo A 2930 x B 2160 mm  área útil  de projeção. 
Borda  C 35mm. 
Distância do Piso mínimo D 250 mm e Máximo E1300 
mm. 
Manual de Instruções em português 

 

 
 

7 

Iluminador para filmagem 
 
Compatível com Bateria de lítio- NP-F970  
- DC Fonte de alimentação: 13 ~ 16.8V 
 Power: Max. 32W 
- Temp Cor 3300K ~ 5600K .: (+/- 300 K) 
- Brilho (LUX): 2900 (1m / 4200K); 
450 (1M / 3300K); 
1450 (1M / 5600K) 
- Luz Brilho Gama: 3300K / 5600K: 10% ~ 100% 
400K 5500K ~: ~ 25% 100% 
- LED Bead Quantidade: 252pcs 5600K; 
252pcs 3300K 
- Temperatura de operação: -10 ~ 50 ° C 
- Dimensão: 390 milímetros * 300 milímetros * 60 
milímetros 
Peso 1,44 kg 
Voltagem: 110/220 Bivolts 
Manual de Instruções em português 

 
 
 

 

73180 02 

8 

Tripé para Iluminador 
Tripé em alumínio com pintura eletrostática na cor preta 
com conexões em nylon  
Pernas em tubo redondo com 7/8" X 0,65m. 
Terminal em rosca macho de 3/8"  
Com 4 estágios 
altura máxima 3,65m X altura mínima 1,03m. Peso: 1,45 
Kg.  
Manual de Instruções em português 

 

 
 

26867 02 

9 

 
Microfone – Transmissores e Receptores 
 

Características=Microfone de Lapela  
Com Wireless 
Transmissor Portátil UTX-B03 
Receptor Portátil URX-P03 
Condensador de Eletreto de Lapela ECM-V1BMP 
Circuito Digital Companding 
Selecionável de Entrada Mic / Line 
Carregamento de Energia via USB 
Repressão Circuito Tone Squelch 
Digitalização Automática de Canais 
Sincronização infra red 
Operação simultânea Multicanal 
Dados Técnicos=Microfone: De Lapela sem Fio 

 
 
 

 

263880 02 
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Resposta de Frequência: 40 a 20.000 Hz. 
Diretividade: Omnidirecional 
Sensibilidade:-43.0 DB ± 3,0 dB (1 kHz / Pa) 
Dynamic range: 86 dB  
Requisitos de Alimentação: 5 VDC 
Tipo de Sistema: Câmera UHF montável sintetizado 
sistema plug-in sem fio 
Faixa de Frequência: 566-608 e 614-638 MHz 
RF Bandwidth: 66 MHz 
Montável em Câmeras 
Tipo de Antena: 1/4 fio de comprimento de onda  

Manual de Instruções em português 
 

10 

Fone de ouvido (headphones) 
 
Tipo  Circumaural, closed-back 
Alcance de frequência 10 Hz - 20 kHz 
Impedância       63 Ohms 
Sensibilidade     104dB SPL / mW 
Potência máxima de entrada 1000 mW 
Conectores Mini-jack estéreo de 1/8 ", com adaptador 
phono TRS 1/8" a 1/4 " 
Comprimento do cabo 10 '(3 m) 
Manual de Instruções em português 

 

 
 

 

328027 03 

11 

Claquete 
Parafuso ajustável 
Material acrílico 
Varetas magnéticas garantem um fechamento firme e 
audível. 
Tamanho: 30,00 x 23,50 x 2,00 cm        
Manual de Instruções em português 

 

 

 
 

113956 01 

12 

 
Rebatedor 
Formato 5 x 1  
circular dobrável   
com ziper e capa  
 lado prateado para maior reflexão (luz dura) 
 lado dourado para reflexão (luz quente) 
 lado branco para reflexão mais suave 
 lado preto para bloqueio da luz. 
Com suporte Telescópico com articulação 
Encaixe para tripé com garras ajustáveis 
Tripé com altura mínima de 1,00 m e máxima de 2,60 m 
Manual de Instruções em português 
 

 

 

113956 01 

13 

 
Luz de Câmera Iluminador de Led 
 
Bateria de lítio: 7,4 V de lítio battey (NP-F970 ) DC fonte 
de alimentação: 6,5 V-12 V **  
Potência: Max. 21 W 
Temperatura de cor: 3300K ~ 5600k300k-controlada por 
dimer 
Brilho (lux): 860 (1 m/4100 k); 430 (1 m/3300 k); 430 (1 
m/5600 k) 
Faixa de luz: 3300 k/5600 k: 10%-100% 3400 k-5500 k: 
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25%-100% 
LED contas de quantidade: 5600 k: 154; 3300 k: 154 
Temperatura de operação: -10 ~ 50 C 
Dimensão: 180x185x40 mm  
Peso líquido: 400 g 
Controle remoto: RC-A5 
Fonte de alimentação: 3,0 V (aaa x2) ** Não incluído 
Frequência sem fio: 433 MHz 
Distância (vazio): 20 m Canal: 16 Grupo: 6 grupos (a, b, 
c, d, e, f) 
Temperatura de operação: -10-50 C 
Dimensão: 120x38x15 mm 
Peso líquido: 30 g 
Carregador incluso 
Manual de Instruções em português 

14 

 
Leitor de Cartões  
Scan disk 
Velocidade de Leitura: até 500 MB/s1 
Fator de Forma: Suporta SD, SDHC, SDXC, microSDHC, 
microSDXC e latest UDMA 7-enabled CompactFlash e 
mais. 
Geração: USB 3.0 
1x Leitor de Cartão Sandisk ImageMate All-in-One USB 
3.0 
Com Cabo USB 3.0 
Manual de Instruções em português 
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HD externo Thunderbolt/usb 3.0 4TB 
 
Capacidade de armazenamento 4TB - Velocidade de 
Transferência de Dados Velocidades de até 170 MB/s - 
Conexões 1 x porta USB 3.0 (compatível com UAS e USB 
2.0); 1 x porta Thunderbolt Alimentação Bivolt - Itens 
Inclusos: 01 HD, USB 3.0 cable (USB 2.0 Compatível), 01 
Thunderbolt cabo, 01 Fonte externa Bivolt, 01 Suporte 
para uso Horizontal e 01 Guia rápido de Instalação 
Manual de Instruções em português 
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Cartões de memória XDCAM EX  
Tipo SxS-1 (G1B) 
CAPACIDADE 64 GB 
Read / Write velocidades máximas 
Velocidade de leitura: até 3,5 Gbps (440 MB / s) 
Velocidade de gravação: até 2,8 Gbps (350 MB / s) 
Manual de Instruções em português 
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Smart TV Led 65" 4K  
 
Características de vídeo 
Formatos de Vídeo de Entrada480p, 480i, 576i, 576p, 
1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 
1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 2160/24p, 2160/25p, 
2160/30p, 720/24p, 720/30p, 2160/50p, 2160/60p 
Guia de programas eletrônicos Digital EPG 
Conexões 
Tipo de conector Entrada de video composto / 
componente de vídeo - atrás Entrada de vídeo composta 
- atrás 3 x HDMI - lateral HDMI - atrás Saída SPDIF - atrás 
Saída de linha de áudio / fones de ouvido/ subwoofer - 
lateral 3 x USB - lateral 
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https://www.sandisk.com.br/home/memory-cards/memory-card-readers/imagemate-reader-writer#footnotes
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Controle remoto 
Tipo Remoto padrão 
Detalhes de peso e dimensões 
Detalhes de peso e dimensões Painel sem apoio - 146.3 
cm x 8 cm x 85.2 cm x 21.5 kg Painel com apoio - 146.3 
cm x 29.5 cm x 90.1 cm x 22.7 kg 
Padrões de Conformidade HDCP 2.2 
Consumo de energia em modo operacional193 Watt 
Classe Diagonal65" 
Tamanho diagonal64.5 interior 
SérieBRAVIA X7505D Series 
PlataformaAndroid TV 
Capacitado para HDRSim 
Tecnologia HDR4K HDR 
Sintonizador de TV1x analógico/combo digital 
Presença de Sintonizador de TVSim 
SensoresSensor de luz 
Interface de vídeoComponente, composto, HDMI 
Qtd Portas HDMI4 portas 
ModosModo luz traseira desligada 
Melhorias de FotografiaCor viva, Motor 4K X-Reality 
PRO, Dynamic Contrast Enhancer 
DimensõesSem apoio 
Largura146.3 cm 
Profundidade8 cm 
Altura85.2 cm 
Peso21.5 kg 
Cor de compartimentoPreto 
Leitor de Mídia 
Formatos de Video SuportadosMPEG-1, MPEG-2, MPEG-
4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, AVC, 3GPP, 
WebM, HEVC, VP8, XAVCS 
Formatos de Áudio SuportadosMP3, WMA, WAV, AAC 
Formatos de Fotografia SuportadosJPEG 
Porta USBSim 
Qtd Portas USB3 
Capacidade de Drive de Armazenamento16 G|B 
Sistema OperativoAndroid OS 
Multimídia de Rede e Internet 
FuncionalidadeNavegação na WEB, reprodução de vídeo 
de internet 
ConectividadeWi-Fi, LAN, Bluetooth 
Protocolo LANEthernet 
Protocolo Wi-Fi802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 
802.11ac 
Conectar & CompartilharEspelhamento de Tela, 
Miracast Wi-Fi, Compartilhamento de Fotos Mais, 
Bluetooth Human Interface Device (HID) 
Serviços de Streaming de InternetVoice Search, 
Chromecast 
Loja de aplicativosGoogle Play 
Potência 
Dispositivo de energiaFonte de alimentação 
Voltagem nominalAC 120/230 V (60 Hz) 
Modo de espera de consumo de energia0.5 Watt 
Sintonizador de TV 
Cobertura de canalVHF:2-13, UHF:14-69, Cabo: 1 - 135, 
VHF:7-13 
Sintonizador de TV Digital 
Sintonizador de TV DigitalSBTVD 
Sintonizador de TV de Alta DefiniçãoSim 
Sistema de áudio 
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Formato áudio digitalSaída Digital Dolby, saída Dolby 
Digital Plus, saída Dolby Pulse 
Modo SurroundSim 
Efeitos SonorosS-FORCE Front Surround Sound, DTS 
Digital Surround 
Sistema do alto-falante2 alto-falantes 
Saída potência/total20 Watt 
Características AdicionaisCanal de Retorno de Áudio 
(ARC), Clear Phase Speaker, Digital Sound Enhancement 
Engine (DSEE), Clear Audio+, Bass Reflex Speaker System 
Altifalantes2 x alto-falante - incorporado - 10 Watt 
Suporte e Montagem 
SuporteIncluído 
Design do SuporteDe mesa 
Cor do SuportePrata 
Interface de moldura de painel plano300 x 300 mm 
Visor 
Resolução3840 x 2160 
Formato do visor4K UHD (2160p) 
Relação aspecto imagem16:9 
Tecnologia de aumento de MovimentoMotionflow XR 
960 
Tecnologia de luz posterior de monitor LCDLuz posterior 
de LED - LED de iluminação direta 
Linguagem do menu do visorInglês, Português, Espanhol 
CaracterísticasTv SideView, Controle dinâmico de 
iluminação posterior, X-Protection PRO 
Manual de Instruções em português 
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Smart TV Led 43" 4K 
 
Resolução Ultra HD 4K 
Polegadas: 43 
Ultra Slim: Sim 
Imagem: 
DTV ? Conversor Digital Integrado 
Resolução: Ultra HD 4K (3840 x 2160) 
4K Upscaler Formato da tela: 16:9 
Painel IPS: Sim 
Frequência do painel: 120Hz 
Local Dimming 
HDR10 Wide 
Color Gamut 84% DCI 
Decoder H.265: Wi-Fi Integrado 
Ajustes da Tela: 16:9, Just Scan, Definir por Programa, 
4:3, Zoom, Cinema Zoom 1 
Modos de Imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, 
Torcida, Jogos, isf Expert 
Temperaturas de Cor: Quente, Frio,Médio 
Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, 
Notícias, Jogos 
Ajustes de Som: Balanço, Configuração personalizada 
,Clear Voice III 
Relógio: Ligar- Desligar TV, Função Soneca 
Closed Caption, Função Mute 
Energy Saving 
Conexões: 
4 entradas HDMI 2.0 
entradas USB 
1 entrada RF para TV aberta 
1 entrada RF para TV a Cabo 
1 entrada AVvídeo componente 
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1 saída digital óptica 
1 entrada LAN RJ45 
Áudio: 
Sistema de Som: 2.0 Ch 
Potência: 20W RMS 
Ultra Suround 
Modo Smart Sound 
Consumo Médio: 105W 
Consumo Standby: < 0,5W 
Manual de Instruções em português 

 
4– DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
4.1.  Para fins de contratação será exigida a documentação abaixo, constante da Lei nº 
8.666/93, a saber: 
 

4.1.1.   Habilitação jurídica; 
 

4.1.2.   Regularidade fiscal; 
 

4.1.3.   Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
 
4.1.4. Qualificação técnica; 
 
4.1.5.  Declarações constante do item 2.9 deste instrumento.   

 
5 - DO PRAZO, LOCAL DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 

 
5.1. O prazo de entrega será de até 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir da do 
recebimento da via contratual devidamente assinda. 
 
5.2. Desde que justificado pelo fornecedor e aceito pelo CFMV, o prazo de entrega previsto 
no subitem 5.1. poderá ser prorrogado por igual período, quando solicitado pelo 
CONTRATANTE durante o seu transcurso. 
 
5.4. O local de entrega dos materiais será na sede do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, situado no SIA Trecho 06 Lote 130 e 140, Brasília-DF. 
 
5.5. Para fins de cumprimento do disposto do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei nº 
8.666/93, o objeto será recebido da seguinte forma: 
 

5.5.1. Provisoriamente, pela Comissão Permanente de Recebimento de Materiais do 
CFMV, onde será feita a avaliação quanto das conformidades das especificações 
exigidas neste termo. 
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5.5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias consecutivos, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
5.5.3. Definitivamente, após aprovação termo e atesto da nota do pela Comissão e 
Área demandante, abrindo o prazo de até 10 (dias) para a realização do pagamento. 

 
5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
6 - DAS OBRIGAÇÕES  

  
6.1. Compete ao CONTRATANTE: 

 
6.1.1. Exercer ampla, irrestrita e permanentemente a fiscalização dos serviços 
contratados e do comportamento da CONTRATADA, não importando em modificação 
da responsabilidade única, integral e exclusiva dessa no que concerne ao Objeto e às 
suas consequências e implicações, próximas ou remotas; 
 
6.1.2. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução deste Termo 
de Referência, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações; e 
 
6.1.3. Efetuar o pagamento nos prazos e forma definidos. 

 
6.2. Compete à CONTRATADA: 
 

6.2.1. Entregar o objeto nos termos definidos neste instrumento; 
 
6.2.2. Suportar todos os custos de fornecimentos, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas), 
previdenciárias, trabalhistas (inclusive transporte e refeição), securitárias, taxas, fretes, 
transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto deste 
Termo de Referência;  
 
6.2.3. Suportar todos e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados à execução, integral ou não, ou inexecução deste Termo de 
Referência, bem como por qualquer dano causado em decorrência de seu ato, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados; 
 
6.2.4. Apresentar a nota fiscal referente ao fornecimento; 
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6.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de 
Referência; 
 
6.2.6. Manter-se durante toda a execução do Contrato em situação regular perante as 
Fazendas Federal e Estadual, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
 
6.2.7. Se for o caso, efetuar, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, a anotação de 
responsabilidade técnica junto à(s) entidade(s) responsável(is) pela fiscalização e fazer 
prova de regularidade. 

 
6.3. A CONTRATADA assume a responsabilidade por: 
 

6.3.1. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 
que seus empregados não manterão qualquer vínculo com o CONTRATANTE; 
 
6.3.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foram vítimas seus 
empregados durante a execução do Objeto; 

 
6.4. Eventual inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos 
neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem 
pode onerar o Objeto deste Termo de Referência, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com ao 
CONTRATANTE. 
 
6.5. É vedado à CONTRATADA: 

 
6.5.1. Veicular publicidade acerca deste Termo de Referência, salvo se obtida expressa 
autorização escrita do CONTRATANTE; e 
 
6.5.2. Subcontratar seu objeto. 

 
7- DO PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento será feito pelo CFMV, creditado em nome da Contratada, em moeda 
corrente nacional, mediante Ordem Bancária/depósito em conta/boleto/fatura, uma vez 
satisfeitas as condições estabelecidas. 
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7.2. O pagamento ocorrerá até o 10º (décimo) dia, de forma integral, após o recebimento 
definitivo do objeto, mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo fiscal do contrato e 
acompanhada das devidas certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 
 
8 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA GARANTIA 
 
8.1.  O prazo de vigência do instrumento contratual é fixado a partir da data da sua 
assinatura e terá a duração de 90 (noventa) dias, não sendo permitida a prorrogação e sem 
prejuízo da garantia de 01 (um) ano, contra eventuais defeitos de fabricação, conforme 
previsto nos arts. 26 e 27, da Lei 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências, também sem custo adicional para o CFMV. 
 
8.2. O fornecedor deverá assegurar garantia dos produtos, sem ônus adicionais para a 
Contratante, devendo, após a entrega, realizar os devidos testes para que ocorra o perfeito 
funcionamento do equipamento.  
 
8.3. O fornecedor deverá substituir o equipamento que apresentar defeito ou quaisquer 
problemas que afetem seu desempenho no prazo máximo de 07 (sete) dias, conforme 
previsto na Lei 8.078/90,  sem ônus para o CFMV. 
 
09 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, são designados como as pessoas 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos bens, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, o Servidor Cláudio 
Nogueira dos Santos, e-mail, claudio.santos@cfmv.gov.br, telefone, (61) 2106-0450 e 
Servidor Josemar Aragão, e-mail, josemar.aragao@cfmv.gov.br , telefone, (61) 2106-0490. 
 
10 – DAS SANÇÕES 
 
10.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; e no art. 7º 
da Lei nº 10.520/2002, no caso de atraso injustificado no cumprimento da obrigação 
contratual, no que diz respeito ao prazo para entrega dos itens, garantida a ampla defesa, a 
CONTRATADA poderá ser apenada com às seguintes sanções: 
 

I - advertência;  
 
II - multa moratória de: 

 

mailto:claudio.santos@cfmv.gov.br
mailto:josemar.aragao@cfmv.gov.br
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a - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor global do contrato, 
por dia de atraso das obrigações cujo cumprimento seja estabelecido em dias 
ou em períodos a eles correspondentes, limitado até o 10º (décimo) dia; 
 
b - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando o atraso for 
superior a 10 (dez) dias. 

 
III - Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, sem prejuízo das demais penalidades, no caso de inexecução total ou 
parcial do contrato. 

 
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

 
V - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou 

 
VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o Fornecedor ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 

 
10.2. Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos I, IV, V e 
VI, a multas previstas no inciso II e III. 
 
10.3. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento 
da respectiva intimação. 
 
10.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
10.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.  
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10.5.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor 
devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.  

 
11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas sob a Rubrica 
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 (Máquinas e Equipamentos). 

 
Brasília, 17 de julho de 2019 

 
Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência. 

 
 

Cláudio Nogueira dos Santos 
Assistente de Suporte Administrativo 

Matrícula CFMV nº 0223 
 
 

Josemar Aragão 
Assistente de Suporte Administrativo 

Matrícula CFMV nº 0246 
 

12 – DA APROVAÇÃO/AUTORIZAÇÃO 

 
De acordo. 

______________________________ 
Francisco Cavalcanti de Almeida 

Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária 

 
 (Assinados no original, juntado aos autos às fls. 03 a 27 do Processo nº 3465/2019) 
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ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
 

 
 
(Tabela extraída da Informação nº 062/2019, datada em 09/08/2019, em observância a IN SLTI/MPOG nº 05/2014, sendo 
definido como valor estimativo para cada item a média ponderada, conforme fls. 81/82 do PA nº 3465/2019) 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 
 

CNPJ: 

Endereço: 
 

Tel/Fax: 

CEP: 
 

Cidade: UF: 

Banco: 
 

Agência: C/C: 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 

Nome: 
 

Endereço: 
 

CEP: 
 

Cidade: UF: 

CPF: 
 

Cargo/Função: 

RG: 
 

Órgão Expedido: 

Naturalidade: 
 

Nacionalidade: 

Profissão: 
 

Estado Civil: 

 

Apresentamos a proposta final, consubstanciada no MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme detalhamento dos custos abaixo. 
 

Pregão eletrônico nº xx/2019 (UASG: 389.185) – Fornecimento de equipamentos de audiovisual  

Item Especificação/Descrição (resumo do TR) 
Unidade de 

Medida 
Qtd.  

Custo unitário (R$) Custo Total (R$) 

1 
Microfone de mão Sistema Sem Fio, conforme 
as especificações contidas no item 3 do Termo 
de Referência  

Und. 03   

2 
Caixa de som ativa Potência RMS: 200W, 
conforme as especificações contidas no item 3 
do Termo de Referência 

Und. 01   

3 
Mesa de som com 12 canais de entrada, 
conforme as especificações contidas no item 3 
do Termo de Referência 

Und. 01   
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4 
Microfone Gooseneck, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

 05   

5 
Apresentador Sem Fio com laser, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

 04   

6 

Tela de Projeção de 150 Polegadas 
FULLSCREEN 16:9 com Case, armação e tela, 
conforme as especificações contidas no item 3 
do Termo de Referência 

 01   

7 
Iluminador para filmagem, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

 02   

8 
Tripé para Iluminador, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

 02   

9 
Microfone - Transmissores e Receptores, 
conforme as especificações contidas no item 3 
do Termo de Referência 

 02   

10 
Fone de ouvido (headphones), conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

 03   

11 
Claquete, conforme as especificações contidas 
no item 3 do Termo de Referência  01   

12 
Rebatedor, conforme as especificações 
contidas no item 3 do Termo de Referência  01   

13 
Luz de Câmera Iluminador de Led, conforme 
as especificações contidas no item 3 do Termo 
de Referência 

 02   

14 
Leitor de Cartões, conforme as especificações 
contidas no item 3 do Termo de Referência 

 01   

15 
HD externo Thunderbolt/usb 3.0 4TB, 
conforme as especificações contidas no item 3 
do Termo de Referência 

 03   

16 
Cartões de memória XDCAM EX, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência  

 02   

17 
Smart TV Led 65" 4K, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência  

 01   
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18 
Smart TV Led 43" 4K, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

 01   

VALOR TOTAL  

 
 
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 
  
 
Validade da Proposta: validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão 
pública. 

 
 
 
 
 

Local e data  Nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO IV - TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto do art. 73, inciso II, alínea “a” 
da Lei nº 8.666/93, que o bem relacionados no instrumento de Ordem de Execução de Serviço 
nº________/2019 está sendo recebido na data de hoje pelo CFMV.  

 

ITEM UND QTD DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 xx xxx  xxxxx XX XX 

VALOR GLOBAL  R$ ....... 

VALOR GLOBAL TOTAL POR EXTENSO 

Desta forma, o objeto é recebido provisoriamente e ficará sujeito a avaliação quanto à conformidade das 
especificações, de acordo com os Critérios definidos no Termo de Referência. 

Assim sendo, o recebimento definitivo deste objeto, ocorrerá em até 05 dias úteis, desde que não ocorram 
problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do instrumento supracitado. 

Brasília, ____/____/2019. 

______________________________________ Comissão 
Permanente de Recebimento de Materiais 

Empresa:______________________________ 

CNPJ:________________________________  

 
 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Por este instrumento atestamos, para fins de cumprimento do disposto do art. 73, inciso II, alínea “b” 
da Lei nº 8.666/93, que foram recebidos de forma definitiva pelo CFMV o objeto relacionado(s) no Contrato CFMV nº 
_______/2019. 
 

Assim, pelo fiel cumprimento e perfeita execução do objeto previsto no Processo Administrativo nº 
3465/2019, emitimos o presente termo, que será submetido à área demandante do objeto para o atesto da nota fiscal nº 
________________, para a realização do seu pagamento no prazo previsto no instrumento supracitado. 

Brasília, ____/____/2019. 

 

 

_______________________________________________ 
Comissão Permanente de Recebimento de Materiais do CFMV 

 
________________________________________________ 

Área Solicitante do Objeto 
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 ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
AUDIOVISUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA – CFMV E A EMPRESA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Autarquia Federal 
criada pela Lei nº 5.517, de 23/10/1968, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.119.784/0001-71, 
sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, CEP 71205-060, neste ato 
representada por seu Presidente, FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA, brasileiro, casado, 
médico veterinário, inscrito no CRMV-SP nº 1012, portador da cédula de identidade RG nº 
9.796.992-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.272.757-68, eleito para 
o mandato no triênio de 17/12/2017 a 16/12/2020, doravante denominada CONTRATANTE, 
e ---------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° -------------, 
sediada na cidade de -----------, na Av/Rua -----------, neste ato representada pelo seu 
Procurador/Sócio/Gerente, Sr. (a) -------------------, -----(nacionalidade)----, ----(estado civil)----, 
-----(profissão)----, inscrito no CPF/MF sob o n° --------------, portador da cédula de identidade 
n° --------------, expedida pela -------------, em conformidade com a procuração/contrato social 
contidos nas folhas ----------- do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3465/2019, doravante 
denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, por força do 
presente instrumento, elaborado de acordo com minuta examinada pela Assessoria Jurídica, 
“ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93, este CONTRATO PARA 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, em decorrência do PREGÃO 
ELETRÔNICO CFMV nº xx/2019 (UASG 389.185), que se regerá pelas disposições da Lei nº 
10.520/2002, da Lei nº 8.248/1991, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto nº 
5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 
8.666/1993, e, no que couber, as Instruções Normativas SEGES/MP nº 05/2017 e nº 03/2018 
e SLTI/MPOG nº 01/2010, assim como as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 
1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos de audiovisual, 
de acordo com as condições e especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I 
do Edital do aludido Pregão Eletrônico). 
 
1.2.  Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 
 

a) Termo de Referência, acostados às fls. ___/___; 
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b) Edital do Pregão Eletrônico nº xx/2019 de fls. ___/___; 
 
c) Proposta Comercial da Contratada, acostada às fls. ___/___; 

 

CLÁUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO 

 
2.1.  A execução do objeto do presente contrato, será sob o regime de empreitada por 
preço unitário, segundo as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do 
Edital do Pregão CFMV nº ____/2019, assim como do presente instrumento.  
 

CLÁUSULA III – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
3.1. As especificações técnicas constam do Termo de Referência (Anexo I ao Edital), em 
especial, no item 3. 
 

CLÁUSULA IV – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
4.1.  O valor total do presente contrato é de R$ xxx (...), conforme o detalhamento de 
preços abaixo: 
 

Pregão eletrônico nº xx/2019 (UASG: 389.185) – Fornecimento de equipamentos de audiovisual  

Item Especificação/Descrição (resumo do TR) 
Unidade de 

Medida 
Qtd.  

Custo unitário (R$) Custo Total (R$) 

1 
Microfone de mão Sistema Sem Fio, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência  

Und. 03   

2 
Caixa de som ativa Potência RMS: 200W, conforme 
as especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 01   

3 
Mesa de som com 12 canais de entrada, conforme 
as especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 01   

4 
Microfone Gooseneck, conforme as especificações 
contidas no item 3 do Termo de Referência 

Und. 05   

5 
Apresentador Sem Fio com laser, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 04   

6 

Tela de Projeção de 150 Polegadas FULLSCREEN 
16:9 com Case, armação e tela, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 01   

7 
Iluminador para filmagem, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 02   
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8 
Tripé para Iluminador, conforme as especificações 
contidas no item 3 do Termo de Referência 

Und. 02   

9 
Microfone - Transmissores e Receptores, conforme 
as especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 02   

10 
Fone de ouvido (headphones), conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 03   

11 
Claquete, conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência 

Und. 01   

12 
Rebatedor, conforme as especificações contidas no 
item 3 do Termo de Referência 

Und. 01   

13 
Luz de Câmera Iluminador de Led, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 02   

14 
Leitor de Cartões, conforme as especificações 
contidas no item 3 do Termo de Referência 

Und. 01   

15 
HD externo Thunderbolt/usb 3.0 4TB, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência 

Und. 03   

16 
Cartões de memória XDCAM EX, conforme as 
especificações contidas no item 3 do Termo de 
Referência  

Und. 02   

17 
Smart TV Led 65" 4K, conforme as especificações 
contidas no item 3 do Termo de Referência  

Und. 01   

18 
Smart TV Led 43" 4K, conforme as especificações 
contidas no item 3 do Termo de Referência 

Und. 01   

VALOR TOTAL  

 
4.2. 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. 
 
4.3.  O pagamento será feito pelo CFMV, creditado em nome da CONTRATADA, em moeda 
corrente nacional, mediante Ordem Bancária/depósito em conta/boleto/fatura, uma vez 
satisfeitas as condições estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO I), em especial, o item 7. 
 
4.4.  Os valores da(s) Nota(s) Fiscal(is) deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, 
sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido 
prazo para a empresa fornecedora fazer a substituição desta(s) Nota(s) Fiscal(is). 
 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

5
8

 

4.5. A CONTRATANTE efetuará o pagamento somente para a empresa CONTRATADA, vedada a 
negociação dos documentos de cobrança com terceiros, ou a sua colocação em cobrança 
bancária. 
 

4.6.  O pagamento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil, de forma integral, após o recebimento 
do objeto, mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo fiscal do contrato e acompanhada 
das devidas certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 
 
4.7.  A nota fiscal eletrônica/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado pelo estabelecimento 
indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação. 
 
4.8.  Os pagamentos somente serão efetuados após o “atesto”, pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos materiais 
entregues, o número do processo e da nota de empenho correspondentes e os dados bancários 
para emissão da ordem bancária de crédito em nome da CONTRATADA. 

 
4.9.  O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA com os materiais entregues em conformidade com as 
especificações técnicas exigidas, bem como à verificação da qualidade mínima exigida. 

 
4.10.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
4.11. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA não entregou os 
materiais ou não executou o serviço conforme as especificações deste documento. 

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

 
4.13.  A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
4.14. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela CONTRATANTE, ao valor devido acrescentar-se-á a atualização financeira. Sua apuração far-
se-á da data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
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calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso 

4.15. Não caberá pagamento de atualização financeira à CONTRATADA caso o pagamento não 
ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta. 
 
4.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade, a CONTRATADA deverá 
efetuar a regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação 
pela Administração, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa. 

 
4.17. O prazo acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
Administração. 

 
4.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração 
comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela 
Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos. 

 
4.19.  Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à rescisão 
do contrato em execução, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
CONTRATADA a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota de Empenho nº xxxxxx, 
emitida em xx/xx/2019, sob a Rubrica: 
 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Centro de Custos: 1.01.02.007 – Equipamentos e Material Permanente 

 
5.2. As despesas dos anos subsequentes, se necessárias, correrão à conta da dotação 
consignada para a atividade nos respectivos exercícios. 
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CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
6.1.  O prazo de vigência do instrumento contratual é fixado a partir da data da sua assinatura e 
terá a duração de 90 (noventa) dias. 
 
6.2.  Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o valor correspondente 
poderá ser reajustado aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – 
acumulado no período. 
 
6.3.  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
 

CLÁUSULA VII – DA GARANTIA DOS PRODUTOS  

 
7.1.  O fornecedor assegurar a garantia de 01 (um) ano de todos as produtos listados neste 
contrato, sem ônus adicionais para a Contratante, contra eventuais defeitos de fabricação, 
conforme previsto nos arts. 26 e 27, da Lei 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências, também sem custo adicional para o CFMV. 
 
7.2. O fornecedor deverá substituir o equipamento que apresentar defeito ou quaisquer 
problemas que afetem seu desempenho no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, conforme 
previsto na Lei 8.078/90,  sem ônus para o CFMV. 
 

CLÁUSULA VIII – DO PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

   
8.1.  Os bens deverão ser entregues na SEDE do CFMV - Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, situado no SIA Trecho 6 - Lotes 130 e 140 - Brasília-DF, CEP 71.205-060, nos horários 
de 08:00 a 17:00, de segunda a sexta-feira, em até 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir 
da do recebimento da via contratual assinda. 
 

8.1.1 Desde que justificado pelo fornecedor e aceito pelo CFMV, o prazo de entrega 
previsto no subitem 8.1. poderá ser prorrogado por igual período, quando solicitado pelo 
CONTRATANTE durante o seu transcurso. 

 
8.2.  Todas as tratativas da execução, assim como o direcionamento da entrega de todo o 
material, deverão ser realizadas com os servidores indicados na Cláusula Décima Segunda deste 
instrumento.  
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CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 e 
do Edital do Pregão nº xx/2019, bem como das obrigações contidas no item 6 do TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I do Edital), compete à CONTRATANTE: 
 

9.1.1.  Exercer ampla, irrestrita e permanentemente a fiscalização dos serviços 
contratados e o comportamento da CONTRATADA, não importando em modificação da 
responsabilidade única, integral e exclusiva dessa no que concerne ao Objeto e às suas 
consequências e implicações, próximas ou remotas; 

9.1.2.  Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução deste 
Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações; e 

9.1.3.  Efetuar o pagamento nos prazos e forma definidos. 
 
9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 e 
do Edital do Pregão nº xx/2019, bem como das obrigações contidas no item 6 do TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I do Edital), compete à CONTRATADA: 
 

9.2.1.  Entregar o objeto nos termos definidos neste Instrumento; 
 
9.2.2. Suportar todos os custos de fornecimentos, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas), 
previdenciárias, trabalhistas (inclusive transporte e refeição), securitárias, taxas, fretes, 
transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto deste 
Contrato;  
 
9.2.3.  Suportar todos e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados à execução, integral ou não, ou inexecução deste Contrato, bem 
como por qualquer dano causado em decorrência de seu ato, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados; 
 
9.2.4.  Apresentar a nota fiscal referente ao fornecimento; 
 
9.2.5.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato; 
 
9.2.6.  Manter-se durante toda a execução do Contrato em situação regular perante as 
Fazendas Federal e Estadual, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), bem como manter as demais condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação durante toda a vigência do Contrato; 
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9.2.7.  Se for o caso, efetuar, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, a anotação de 
responsabilidade técnica junto à(s) entidade(s) responsável(is) pela fiscalização e fazer 
prova de regularidade; 

 
9.3. A CONTRATADA assume a responsabilidade por: 
 

9.3.1. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 
que seus empregados não manterão qualquer vínculo com a CONTRATANTE; 
 
9.3.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foram vítimas seus 
empregados durante a execução do Objeto; 

 
9.4. Eventual inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos neste 
subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem pode 
onerar o Objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 
 
9.5. É vedado à CONTRATADA: 

 
9.5.1. Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se obtida expressa autorização 
escrita da CONTRATANTE; e 
 
9.5.2.  Subcontratar seu objeto. 

 

CLÁUSULA X – DAS ALTERAÇÕES 

 
10.1. O Contrato poderá ser alterado de acordo com condições disciplinadas no art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  
 
10.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
10.3. As supressões, resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA XI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
11.1.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; e no art. 7º da 
Lei nº 10.520/2002, no caso de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual, 
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no que diz respeito ao prazo para entrega dos itens, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
a CONTRATADA poderá ser apenada com às seguintes sanções: 
 

I - advertência;  
 
II - multa moratória de: 

 
a - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor global do contrato, por 
dia de atraso das obrigações cujo cumprimento seja estabelecido em dias ou em 
períodos a eles correspondentes, limitado até o 10º (décimo) dia; 
 
b - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando o atraso for 
superior a 10 (dez) dias. 

 
III - multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, 
sem prejuízo das demais penalidades, no caso de inexecução total ou parcial do 
contrato. 

 
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

 
V - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º 
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou 

 
VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o Fornecedor ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
11.2. Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos I, IV, V e VI, a 
multas previstas no inciso II e III. 
 
11.3. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da 
respectiva intimação. 
 
11.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
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11.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 
da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.  

 
10.5.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido 
será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.  

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

CLÁUSULA XII – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, durante a vigência do contrato firmado, a 
execução e fiscalização da entrega dos bens, sendo anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, serão realizadas pelos servidores Cláudio Nogueira 
dos Santos, e-mail, claudio.santos@cfmv.gov.br, telefone, (61) 2106-0450 e Josemar Aragão, e-
mail, josemar.aragao@cfmv.gov.br , telefone, (61) 2106-0490. 
 

CLÁUSULA XIII – DA RESCISÃO 

 
13.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste Contrato ou a 
inobservância do Edital, seus anexos e das prescrições legais pertinentes aos contratos 
administrativos confere à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, conforme previsto na Seção V 
do Capítulo III da Lei nº 8.666/93. 
 
13.2. Caberá a rescisão do Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 
78 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

13.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
 
13.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; ou 
 
13.3.3.  Judicial, nos termos da legislação. 

 
13.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
13.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 

mailto:claudio.santos@cfmv.gov.br
mailto:josemar.aragao@cfmv.gov.br
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CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1. Este contrato regula-se pelas Lei nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, pelos normativos 
indicados no preâmbulo, e por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 
principalmente as do Código de Defesa do Consumidor. 
 
14.2. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como ocorrências que 
possam ter implicações neste Contrato, serão registradas por escrito e assinadas pelos 
prepostos/representantes. 
 
14.3. Estão incluídos no preço todos os custos de fornecimentos e serviços, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação das obrigações tributárias (diretas ou 
indiretas), previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, transportes e equipamentos que 
incidam ou venham a incidir sobre o Objeto deste contrato. 
 
14.4. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou não, ou inexecução 
do presente contrato, bem como por qualquer dano causado em decorrência de seu ato, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
14.5. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, salvo se 
derivados de atuação culposa, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 393 do 
Código Civil Brasileiro. 
 
14.6. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de 
solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem 
as Leis nº 8.666/93, 8.078/90 e demais legislações vigentes aplicáveis à espécie. 
 

CLÁUSULA XV – DA PUBLICAÇÃO 

 
15.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste contrato, por 
extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme previsto no parágrafo único, art. 
61, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA XVI – DO FORO 

 
16.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal (Art.109, I, 
CRFB/88), como o competente para dirimir quaisquer questões provenientes deste contrato 
eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
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 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 
lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em duas vias de 
igual teor e forma, pelas partes contratantes, tendo sido arquivado em ordem cronológica no 
CFMV, com registro sistemático de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias.  

 
Brasília-DF, ------ de ------------------ de 2019. 

 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV 
Contratante 

 
 
 

____________________EMPRESA____________________ 
Contratada 

 
 
Testemunhas: 
 
1. ___________________________________________ 
     CI/CPF: 
 
2. ___________________________________________ 
    CI/CPF: 
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