
 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

1
 

PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 16/2017 

 

 

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

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 046, de 12 de 

dezembro de 2016, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará a licitação, 

na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

 

DIA: 25/07/2017 

HORÁRIO: 9h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 016/2017 

CÓDIGO UASG: 389185 

 

 

1 – DO OBJETO E DO VALOR DE REFERÊNCIA 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da 

informação para prover Link dedicado de Acesso à Internet, de 50 Mbps ou 

superior, da rede corporativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária – 

CFMV, de acordo com as condições e especificações constantes no conforme as 

especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. 

 

1.2. O valor global estimado como referência para contratação é de R$ 86.484,53 

(oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três 

centavos), conforme a definição dos custos previsto no Anexo II deste edital. 

 

1.3. Não serão consideradas para efeito de contratação, as propostas superiores ao 

valor de referência. 

 

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

no site www.comprasgovernamentais.gov.br e as constantes deste Edital e seus 

anexos, prevalecerão as deste instrumento. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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2 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1. O procedimento ocorrerá na forma da Lei n° 10.520/2002, Decretos n°s 

3.555/2000, 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 

alterações, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993. 

 

2.2. Os serviços que serão contratados enquadram-se na classificação de serviços 

comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 5.450, de 2005. 

 

3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

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

do Elemento de Despesa sob as Rubricas nºs 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 – 

Comunicação de Dados – PJ e 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – Outros Serviços 

Prestados - PJ. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO   

 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e 

perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio 

do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto 

à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 

regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

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

incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou ao CFMV responsabilidade por eventuais 

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

 

4.3. Não poderão participar deste pregão:  

 

4.3.1. Aqueles com falência, recuperação judicial, ou insolvência, 

judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 
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4.3.2. Aqueles em dissolução ou em liquidação judicial e extrajudicial; 

 

4.3.3. Empresário individual, sociedade empresária, sociedade simples, 

empresa individual de responsabilidade limitada ou cooperativa suspenso (a) 

de participar de licitação e impedido de contratar com o CFMV, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

 

4.3.4. Aqueles que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, 

nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos 

regulamentadores; 

 

4.3.5. Aqueles que estejam proibidas de contratar com a Administração 

Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração 

administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 

9.605, de 1998; 

 

4.3.6. Aqueles que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

a punição ou até que seja promovida a reabilitação na própria autoridade que 

aplicou a pena; 

 

4.3.7. Aqueles que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

4.3.8. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 

4.3.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 

entendidas aquelas que tenham diretores, sócio ou representantes legais 

comuns, ou que utilizem recurso materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum; 

 

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

 

4.3.11. Sociedade empresária da qual seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico, servidor do CFMV.  
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4.3.12. As empresas que possuem em seu quadro de funcionários, corpo 

diretivo/societário pessoa física familiar de agente pública do CFMV, que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança. 

 

4.3.12.1. Entende-se por familiar: o cônjuge, o companheiro ou o parente 

em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

terceiro grau. 

 

4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 

inabilitação da Licitante. 

 

5 – DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS 

 

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

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

e suas alterações.  

 

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

ao presente, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais), em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07, 

receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às 

ME/EPP. 

 

5.1.2. A pessoa física ou o empresário individual que se enquadrar no inciso I 

ou II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, receberá o mesmo tratamento 

que a referida Lei concede às ME/EPP. 

 

6 -  DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. O credenciamento dar-se-á pela distribuição de chave de identificação e de 

senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

6.2. O credenciamento da licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), que também será requisito 

para fins de habilitação. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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6.3. O credenciamento no provedor do sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal da licitante, mediante seu representante legal, e a presunção 

de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 

Eletrônico. 

 

6.4. A licitante participará da sessão pública na Internet, mediante utilização de sua 

chave de acesso e senha. 

 

7 -  DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

7.1. Após a publicação deste Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, 

a licitante deverá encaminhar sua proposta de preços com a descrição dos serviços 

ofertados, exclusivamente por meio eletrônico, até a data e hora marcadas para 

abertura da sessão pública, constante neste Edital. 

 

7.2. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada por meio do sistema 

eletrônico Comprasnet, em formulário específico, contendo o VALOR GLOBAL 

ANUAL, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Descrição Detalhada do 

Objeto Ofertado”, onde deverão ser transcritas as especificações sucintas objeto 

deste certame.   

 

7.2.1. Todas as referências a horário neste Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o fuso horário de Brasília – DF. 

 

7.2.2. A licitante registrará o valor correspondente à sua proposta em campo 

apropriado do sistema, com no máximo duas casas decimais e, durante a 

disputa, o valor poderá ser reduzido conforme interesse daquela. 

  

7.3. A 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. 

 

7.4. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública do Pregão, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

 

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

apresentadas. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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7.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 

registrado. 

 

7.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. 

 

7.8. Qualquer elemento que possa de maneira clara identificar a licitante, importará 

na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

7.9. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, as 

seguintes declarações:  
 

7.9.1. Declaração da ME/EPP/Cooperativa de que está apta a usufruir do 

tratamento estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações; 

 

7.9.2. Declaração de Ciência acerca da Condições Editalícias; 

 

7.9.3. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

 

7.9.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

 

7.9.5. 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 

 

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

 

7.10. A licitante ao se declarar ME/EPP, Cooperativa, assume todas as 

responsabilidades e consequências civis e criminais que defluem desse ato, 

sujeitando-se às sanções previstas neste Edital. 

 

7.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

7.11.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 
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8 – 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. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do 

sistema eletrônico. 

 

9 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, fazendo o registro, em tempo real, no sistema 

COMPRASNET. 

 

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

(fase competitiva). 

 

10 - DA FASE COMPETITIVA  

 

10.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar 

lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

informadas, de imediato do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

 

10.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO GLOBAL 

para o objeto deste edital. 

 

10.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado 

e registrado no sistema. 

 

10.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do 

ofertante. 

 

10.4. No caso de serem ofertados dois ou mais lances de igual valor, será aceito e 

prevalecerá aquele que for registrado no sistema em primeiro lugar.  

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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10.4.1. Se mesmo assim continuarem empatadas, porque os lances foram dados 

em tempos exatamente iguais, o pregoeiro poderá propor às licitantes um 

desempate, condicionado ao envio de um único lance (através do chat).  

 

 10.4.2. Em caso de participação de licitante que detiver a condição de micro 

empresa e empresa de pequeno porte, nos termos de Decreto nº 8.539/2015, 

combinado com a Lei Complementar 123/2006, será assegurado como critério 

de desempate preferência de contratação para microempresas e empresas de 

pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que a proposta 

seja igual ou até 10% superior à proposta melhor classificada. 

 

10.4.3. Para efeito no disposto anterior, ocorrente o empate, a microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta 

de preço no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação, sob pena de 

preclusão. 

 

10.4.4. Encerrada a fase de desempate sem que ocorra a contração de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto desta licitação será 

adjudicado em favo da proposta originalmente vencedora. 

 

10.4.5. A licitante que ofertar o menor lance será a ganhadora, sendo que o 

valor deste lance que desempatou o certame será inserido, na fase de aceitação, 

no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa. 

 

10.4.6. Se nenhuma licitante convocada para o desempate quiser ofertar lance 

ou se, por uma eventualidade, o lance for o mesmo, o critério de desempate 

será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

 

a) prestados por licitantes de nacionalidade brasileira;  

 

b) prestados por licitantes que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

c) prestados por licitantes 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. 
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10.4.7. Se ainda assim persistir o empate, o critério de desempate será o 

sorteio, em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas. 

 

10.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento, 

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

pleitear qualquer alteração. 

 

10.6. Não será aceita proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com 

o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

 

10.6.1. 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 §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008, 

para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

 

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

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

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

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

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

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

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

parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

10.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

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

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 

após comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

10.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro que 

informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de 

iminência. 

 

10.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo 

http://www.comprasnet.gov.br/
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de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual 

será automaticamente encerrada a fase de lances. 

 

11 – DA NEGOCIAÇÃO 

 

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

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

para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor 

de referência, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

 

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

acompanhada pelas demais licitantes. 
 

12 – DA INCLUSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE 

HABLILITAÇÃO NO SISTEMA 

 

12.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, 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, podendo ser enviado também para o e-mail 

pregao@cfmv.gov.br. 

 

12.1.1. A inclusão do anexo no sistema comprasnet se faz necessária para a 

maior publicidade e transparência dos atos, não ficando dispensada a sua 

inclusão, mesmo tendo sido enviado para o e-mail pregao@cfmv.gov.br. 

 

12.1.2. Caso a empresa detentora do melhor lance não consiga, por algum 

motivo justificável, realizar a inclusão da proposta e documentos de 

habilitação no sistema, o prazo previsto no item 12.1, poderá ser prorrogado 

por igual período, mediante solicitação apresentada ao Pregoeiro. 

 

12.1.2.1. O pedido de prorrogação deverá ser encaminhado ao e-mail 

pregao@cfmv.gov.br, acompanhado da justificativa apresentada pelo 

licitante, onde será informado no chat do pregão para ciência de todos os 

participantes a aceitação ou não do pedido. 

 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
mailto:pregao@cfmv.gov.br
mailto:pregao@cfmv.gov.br
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12.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada no prazo previsto no item 12.1, será desclassificada e sujeitar-se-á às 

sanções previstas neste Edital. 

 

12.3. Caso a proposta da licitante detentora do melhor lance seja desclassificada por 

não atender as especificações do objeto contido neste edital, serão convocadas as 

licitantes subsequentes, que deverão cumprir o prazo acima estipulado. 
 

13 – DO ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PARA O CFMV 

 

13.1. Após a inclusão do(s) arquivo(s) no sistema, o Pregoeiro PODERÁ solicitar 

os documentos (proposta/habilitação) originais ou as cópias autenticadas que 

deverão ser entregues no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na sede do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária – CFMV, situada no SIA Trecho 06 – Lotes 130 e 

140 – CEP: 71205-060 – Brasília 

 

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

documentação indicada no prazo acima, será desclassificada e sujeitar-se-á às 

sanções previstas neste Edital. 

 

14 – DA HABILITAÇÃO PARCIAL  

 

14.1. A habilitação (parcial) das licitantes será verificada por meio do Sicaf. 

Posteriormente, será analisada a documentação complementar especificada no 

item 15 do edital. 
 

14.1.1. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no 

Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

 

14.2. 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: 

 

14.2.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das licitantes e 

certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 

8.666/93; 
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14.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 

 

14.2.3. 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; 

 

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

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3:110163842752940::::P3_TIPO_REL

ACAO:INIDONEO. 

 

14.3. As consultas previstas nos subitens acima, serão realizadas em nome da 

licitante, do sócio majoritário e/ou do sócio que exercer a gerência e administração 

da licitante. 

 

14.4. Constatada a existência de sanção aplicada em face da licitante vencedora, o 

Pregoeiro identificará a sua abrangência e dependendo da sanção aplicada, 

considerará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
 

15 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTARA PARA HABILITAÇÃO 

 

15.1. PROPOSTA COMERCIAL, que deverá conter no mínimo, as seguintes 

informações: 

 

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

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

endereço completo; 

 

15.1.2. O valor final que consagrou o licitante como vencedor do objeto, 

contendo o valor detalhado de cada item e o valor global da proposta; 

 

15.1.3. A descrição detalhada do objeto da licitação; 

 

15.1.4. 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; 

 

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

Convocação e/ou a Nota de Empenho. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3:110163842752940::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3:110163842752940::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO
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15.1.6. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 

sua apresentação. 

 

15.2. Os licitantes poderão utilizar-se do modelo de proposta constante do Anexo 

III, deste edital. 

 

15.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

15.3.1. Cópia do documento de identidade e cartão de inscrição no CPF/MF 

ou CNH do signatário da proposta, assim como, no caso de procurador, de 

cópia do instrumento de mandato com a outorga de poderes para representar o 

licitante nos atos inerentes ao certame; 

 

15.3.2. No caso de empresário individual: Cópia de inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede; 

 

15.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: Cópia do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

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

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

15.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos da Instrução Normativa n° 10, de 05/12/2016, do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E 

INTEGRAÇÃO – DREI. 

 

15.3.6. No caso de pessoa jurídica ou empresário estrangeiro (a) em 

funcionamento no País, o respectivo decreto de autorização. 
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15.3.7. No caso de cooperativa, ata de fundação; estatuto social com a ata de 

assembleia que o aprovou, editais de convocação das três últimas assembleias 

gerias extraordinárias, três registros de presença dos cooperados que 

executarão o contrato em assembleias gerias ou nas reuniões seccionais a ata 

de sessão que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto da 

licitação. 

 

15.3.7.1. O registro previsto na lei nº 5.764/1971, art. 107. 

 

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

da consolidação respectiva. 

 

15.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

15.5.1. Certidões de Regularidade Fiscal Federal Estadual, Distrital ou 

Municipal, disponíveis no SICAF. 

  

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

 

15.5.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, distrital ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, que deve 

constar a informação do seu ramo de atividade, o qual deve ser consentâneo ao 

objeto contratual; 

 

15.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

artigo 29, inciso V, da Lei 8.666/93. 

 

15.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 

alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

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

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

parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

 

15.6.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

15.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔNICO-FINANCEIRA: 

 

15.7.1. Apresentação de certidão negativa de falência, recuperação judicial 

ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

 

15.7.2.  Apresentação de 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. 

 

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

se a apresentação de balanço patrimonial de demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade. 

 

15.3.7.4. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme 

dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764/1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, 

de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizados. 

 

 

15.8.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

15.8.1. Os documentos para as comprovações de qualificação técnica estão 

descritos no Item 10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, in verbis: 
 

10.1 A licitante será habilitada a participar do certame a partir da 

comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de, pelo menos, 1 

(um) Atestado de Capacidade Técnica, a ser(em) fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e que 

comprove(m) a aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características e prazos com o objeto da licitação, por meio da 

prestação satisfatória de serviços técnicos em território nacional.  

 

10.2 Documento de outorga da Anatel informando que a licitante é 

autorizada a comercializar serviços de acesso à Internet. 
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10.3 Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, o 

CONTRATANTE poderá realizar diligências ou requerer acompanhados dos 

comprovantes fiscais da execução do objeto. 

 

10.4 O não atendimento às especificações técnicas descritas neste Termo 

de Referência implicará a desclassificação da proposta apresentada. 

 

10.5 A comprovação do atendimento às características técnicas 

especificadas neste Termo de Referência dar-se-á por meio de sites, catálogos, 

manuais e publicações originais. 

 

10.6 Apresentar relação de contatos para o serviço de suporte remoto, entre 

os quais: telefone, e-mail, chat ou website da CONTRATADA. 

 

10.7 As propostas serão analisadas por equipe de técnicos da 

CONTRATANTE no transcorrer do Pregão, para fins de verificação do 

atendimento às características dos equipamentos especificados neste Edital. 

 

10.8 A análise técnica consistirá na verificação, por meio da documentação 

fornecida pela licitante ou obtida da Internet para todos os itens que compõem 

o objeto da licitação, de forma a verificar o pleno atendimento às 

especificações requisitadas. 

 

10.9 A falta de informações técnicas ou a incompatibilidade destas com as 

características especificadas implicará a desclassificação da proposta. 

 

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

oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 

licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital. 

 

 

16 – DO RECURSO 

 

16.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de até 30 minutos, durante o 

qual qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo 

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

16.1.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, o 

fato e o direito que a licitante deseja ser revisto pela autoridade superior. 
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16.2.2. A manifestação motivada da intenção de recorrer será realizada 

exclusivamente no âmbito do Sistema Eletrônico Comprasnet, em campos 

próprios. 

  

16.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à 

intenção de recorrer, nos termos do subitem 16.1, importará decadência desse 

direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto, da licitação, a 

licitante declarada vencedora. 

 

16.1.4. O Pregoeiro examinará a intenção de recorrer, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a em campo próprio do sistema, sendo aferido, 

nesse momento, apenas a tempestividade e a existência de fundamentação na 

intenção de recurso. 

 

16.1.5. A licitante que tiver sua intenção de recorrer aceita deverá registrar as 

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

ficando as demais licitantes intimadas, desde logo, a apresentar 

contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 

término do prazo da recorrente. Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o 

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

manutenção de sua anterior decisão, encaminhará o recurso à autoridade 

competente. 

 

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

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16.3. Após serem apreciados todos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

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

licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

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

Administrativo nº 016/2017 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 às 12:00 e de 

13:00 às 17:00. 

 

17 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo menor preço global à licitante 

declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso. 
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17.2. A homologação compete ao Presidente do CFMV. 

 

17.3. Após serem apreciados todos os recursos e constatadas a regularidade dos atos 

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

licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

 

18 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

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

convocada via Ofício para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do recebimento do 

expediente, para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital, seus anexos e nas legislações 

pertinentes. 

 

18.1.1. O prazo supracitado poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela administração. 

 

18.1.2. 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 outro meio que achar necessário, para que seja assinado e devolvido 

no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

18.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF 

e de outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

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

apresentada pela licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente 

e compatível com os termos deste edital. 

 

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

estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, 

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

habilitação, obedecida a ordem de classificação, conforme estabelece o § 2º do art. 

64 da Lei 8.666/1993. 
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19 – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

19.1. A forma da prestação dos serviços estão descritas no Termo de Referência – 

Anexo I (Item 3, 4 e 5). 

 

 

20 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

20.1.  Será exigida da licitante vencedora a apresentação, no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da 

CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 

numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

 

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

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

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

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

b) seguro-garantia; 

 

c) fiança bancária. 

 

20.1.1. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita 

caso assegure o pagamento de:  

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

 

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato;  

 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 

contratada; e  

 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela contratada. 

 

20.1.2. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos 

os eventos indicados no subitem 20.1.1. 
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20.1.3. Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por 

apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado 

compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em 

consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como 

aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 

 

20.1.4. Quando se tratar de caução em dinheiro deverá ser recolhida pela 

Contratada, em conta especifica com correção monetária, a ser aberta na Caixa 

Econômica Federal, após obter junto à Área de Gestão Administrativa, o 

competente ofício de encaminhamento, para os fins específicos a que se 

destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta 

exigência;  

 

20.1.5. A inobservância do prazo do item 20.1. acarretará a aplicação de multa 

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

observado o máximo de 2% (dois por cento). 

 

20.1.5.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I 

e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

20.1.6. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir 

quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar 

danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou 

de quem em seu nome agir. 

 

20.1.6.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de 

multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal. 

 

20.2.  A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 

3 (três) meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de 

outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação 

de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 

contratação.   

 

20.2.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação 

até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da 

rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas 
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diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, 

inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008. 

 

20.2.2. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela 

CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos 

empregados que atuaram na execução do objeto contratado. 

  

20.2.2.1. A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, 

a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também 

envolve, por certo, a quitação dos encargos de natureza trabalhista 

advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente 

condicionar a devolução da garantia contratual à prova de quitação de 

todas as verbas trabalhistas. 

 

20.2.2.2. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante 

termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do 

contrato; 

 

20.3. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato ou alteração de seu valor, 

observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a 

CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida 

renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da 

vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado do contrato. 

 

20.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela Contratante, a 

Contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de três dias úteis 

contados da data em que tiver sido notificada da imposição de tal sanção. 
 

 

21 – DAS ALTERAÇÕES 

 

21.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, em especial: 

 

21.1.1. para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 

os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
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fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual.  

 

21.2. 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. 

 

21.3. 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. 

 

 

22 – DO PAGAMENTO 

 

22.1 A forma de pagamento está estabelecida no Termo de Referência – Anexo I 

(Item 7). 

 

 

23 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

23.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 

estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I (Itens 8 e 9). 

 

 

24 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

24.1. As sanções administrativas são aquelas estabelecidas no Termo de Referência 

– Anexo I (Item 13), in verbis: 

 

13.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis nº 

8.666/1993 e 10.520/2002 e dos Decretos nº 3.555/2000 e 5.450/2005, a 

CONTRATADA que no decorrer da licitação: 

 

I - Não celebrar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade 

da proposta. 

 

II - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame. 
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III - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto.  

 

IV -Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade.  

 

V - Falhar ou fraudar na execução do contrato.  

 

VI -Comportar-se de modo inidôneo, e,  

 

VII - Cometer fraude fiscal. 

 

13.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima 

discriminadas ficará impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas em 

edital e no contrato, e das demais cominações civil e penal, além de ser 

descredenciada no SICAF. 

 

13.3 Ainda, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, 

em caso de inadimplemento parcial ou total das suas obrigações, por 

qualquer uma das hipóteses previstas nos Incisos I ao XI do Art. 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, além das acima elencadas, as penalidades previstas nos 

arts. 86 e 87 do citado diploma legal, quais sejam: 

 

13.3.1 Advertência escrita, sempre que verificadas pequenas 

irregularidades, à juízo da Fiscalização, para as quais a CONTRATADA 

tenha concorrido. 

 

13.3.2 Multas moratória e/ou compensatória. 

 

13.3.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

impedimento de contratar com o CFMV, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

13.3.4 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 a 

CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
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13.4 As penas de multa ficam assim estabelecidas relativas ao 

fornecimento de bens e prestação de serviços:  

 

13.4.1 Moratória diária de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor 

do contrato, em caso de atraso, na execução do objeto, limitado a 30 (trinta) 

dias subsequentes. A partir do trigésimo - primeiro dia, configurar, nessa 

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

unilateral da avença. Neste caso, o objeto licitatório será adjudicado ao 

próximo colocado no certame. 

 

13.4.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 

 

13.5 As sanções, quando couberem, serão aplicadas pela autoridade 

administrativa, mediante instauração de processo administrativo prévio em 

que serão asseguradas o contraditório e ampla defesa. 

 

13.6 A suspensão temporária de atividade e de impedimento de 

contratar com a Administração serão aplicadas mediante procedimento 

administrativo, assegurada a ampla defesa, sempre que a CONTRATADA 

reincidir na prática de infrações de maior gravidade à Administração. 

 

13.7 As sanções supracitadas poderão ser aplicadas a 

CONTRATADA por período de até 2 (dois) anos. 

 

13.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

25 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

25.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

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

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

pregao@cfmv.gov.br. 

 

25.1.1 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como demais 

informações relevantes, serão divulgadas mediante publicações no Portal do 

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

bem como no portal COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br), 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
http://www.comprasnet.gov.br/
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ficando as licitantes interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-

las para a obtenção das informações prestadas 

 

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

qualquer pessoa poderá IMPUGNAR o ato convocatório do Pregão, na forma 

eletrônica.  

 

25.2.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração 

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

de até 24 (vinte e quatro horas) antes da abertura da sessão. 
 

25.2.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

 

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

pregao@cfmv.gov.br, ou pelo fax número (61) 2106-0444, ou, ainda, por 

petição dirigida ou protocolada no endereço sede do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária – CFMV, situado no Setor Industrial e Abastecimento – 

SIA, trecho 6, lotes 130 e 140 Brasília - DF, Cep: 71205-060. 

 

25.3. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados ao CFMV 

após o término do expediente do último dia para interposição, ou seja, após as 17:00 

horas horário de Brasília-DF, serão considerados intempestivos, conforme preceitua 

o art. 66 da Lei nº 9.784/1999. 

 

25.4. Os esclarecimentos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão 

conhecidos. 

 

 

26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

26.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

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

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

instrução do processo. 

 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
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26.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

 

26.4. O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, 

equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes 

interessadas em participar deste Pregão. 

 

26.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do 

certame não implicarão direito à contratação. 

 

26.6. A autoridade competente do CFMV, mediante decisão devidamente 

fundamentada, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificá-la; ou deverá anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante 

provocação de terceiros, nos termos do disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

26.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia 

de expediente normal no CFMV, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 

 

26.8. 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. 

 

26.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

será designada data futura para a realização de nova sessão pública. 

 

26.10. 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, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas 

Decreto nº 5.450/05 e na legislação pertinente. 

 

26.11. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados no sítio 

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

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

poderão ser obtidas pelo telefone (61) 2106-0400, ou por meio do e-mail 

pregao@cfmv.gov.br. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
mailto:pregao@cfmv.gov.br
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26.12. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, é 

franqueada vista dos autos do Processo Administrativo nº 016/2017, aos 

interessados. 

 

26.13. Fazem parte integrante deste Edital: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - LEVANTAMENTO DOS CUSTOS 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA 

ANEXO IV – TERMOS DE RECEBIMENTO 

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Brasília, 11 de julho de 2017 

 

 
 

Vitor Hugo da Silva Ramos 

Pregoeiro do CFMV 

Mat. nº. 0345 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 

 

1 Do Objeto 

 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da 

informação para prover Link dedicado de Acesso à Internet, de 50 Mbps ou 

superior, da rede corporativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, 

de acordo com as condições e especificações constantes deste Termo de Referência. 

 

1.2 Produtos esperados pela contratação: 
 

1.2.1 Serviços de instalação e configuração do link e equipamentos necessários tais como: 

sistemas operacionais, roteadores, cabos, conectores.  
 

1.2.2 Serviços de suporte técnico especializados com atendimento on-site, sob demanda. 

 

1.3 Resultados esperados com a contratação: 
 

1.3.1 Garantia de qualidade e desempenho na disponibilização do serviço de link de 

comunicação de dados com a Internet. 
 

1.3.2 Garantia (manutenção e suporte técnico). 
 

1.3.3 Integração e gerenciamento de recursos com equipamentos existentes. 
 

1.3.4 Melhoria da operação dos serviços de link de comunicação com a Internet. 
 

1.3.5 Melhoria da eficiência das áreas negociais no acesso à internet. 
 

1.3.6 Conformidade com o Planejamento Estratégico Institucional do CFMV. 
 

1.3.7 Continuidade dos serviços com qualidade e desempenho. 
 

1.3.8 Acesso a novas tecnologias que possam atender as demandas deste Conselho, 

especialmente os serviços de Nuvem (Cloud Computing) e Datacenter externos. 
 

1.3.9 Capacidade suficiente para manter o atual tráfego de transmissão de dados, bem 

como atender as novas demandas de serviços de Internet que serão adquiridas como: 

computação em Nuvem (Cloud Computing), Videoconferência, correio eletrônico e 

demais sistemas corporativos. 
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2 Motivação/Justificativa 

 

2.1 Atualmente, o Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, tem a empresa 

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA – GVT como prestadora de serviço de 

Link de acesso à Internet, por meio do contrato iniciado em 13 de março de 2012. 

Desde então, em razão da natureza continuada do serviço prestado, nos termos do 

artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, o contrato vem sendo prorrogado anualmente 

e atualmente se encontra em seu último período antes de atingir os 60 (sessenta) meses 

previstos. A data prevista para encerramento é 12/03/2017. Nesse contexto, necessita-

se de um novo processo licitatório. 
 

2.2 A infraestrutura de tecnologia da informação do CFMV tem sido demandada por uma 

variedade cada vez maior de serviços que requerem a continuidade dos serviços nos 

mesmos moldes de qualidade e desempenho atuais, ou seja, provendo acesso à Internet 

em link dedicado de 50 Mbps (mínimo) ou superior para a sede do Conselho. 
 

2.3 Tendo em vista que o acesso à Internet permite ao CFMV fazer uso de recursos 

tecnológicos como correio eletrônico, acesso a sítios eletrônicos e a serviços digitais 

com as mais diversas instituições, além de permitir o provimento de serviços como o 

acesso ao Siscad pelos CRMV’s e profissionais inscritos, e ampliação da capacidade 

de comunicação do Conselho com a sociedade e entes parceiros, considera-se tal 

serviço como contínuo e imprescindível para o Conselho. 

 

3 Especificações técnicas 

 

3.1 Esta contratação não contempla a aquisição por parte da CONTRATANTE de 

produtos, sejam estes de hardware e ou de software. 
 

3.2 Por se tratar de uma solução especialista é necessário que seja provido por uma 

empresa especializada na área de comunicação de dados, contemplando 

implantação e suporte técnico detalhados a seguir: 
 

3.2.1 Fornecimento de Link de Acesso à Internet com serviços agregados e gerenciamento 

proativo da solução, que compreende a sustentação e o monitoramento, incluindo a 

infraestrutura de conectividade física e lógica, composto de todo o hardware e 

software adequado para a velocidade de 50Mbps ou superior e ativação de circuito 

de acesso (Link de Internet), por meio de enlace cabeado, com utilização de fibra 

óptica, com tecnologia que atenda todas as características descritas neste termo de 

referência.  
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3.2.2 Fornecer atendimento especializado 24x7 (por vinte e quatro horas nos sete dias da 

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

por telefone, todos em língua portuguesa, no Brasil. 
 

3.2.3 Os serviços de suporte técnico on-site deverão ser prestados no horário de 08 às 17h, 

de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
 

3.2.4 O serviço deve viabilizar transações digitais pela Internet com qualidade e segurança, 

baseada em redes IPs, suportando tanto IPv4 (Internet Protocol version 4 ) – RFC 

791 quanto IPv6 (Internet Protocol version 6) – RFC 2460, com suporte a VPNs 

(Virtual Private Networks), roteamento dinâmico e QoS (Quality of Services). 
 

3.2.5 A solução deverá suportar o tráfego de dados, voz e imagem e Videoconferência IP, 

considerando os aspectos de segurança, confiabilidade e qualidade dos serviços. 
 

3.2.6 Disponibilizar meios de aferir a velocidade dos links instalados. 
 

3.2.7 Fornecimento e Configuração de Roteador com todos os acessórios.  
 

3.2.8 Fornecimento de racks apropriados para acomodação de seus equipamentos somente 

quando não for possível a acomodação em racks já existentes fornecidos pela 

CONTRATANTE. 
 

3.2.9 Interligação da rede entre o Distribuidor Geral (DG) e o local onde será instalado o 

roteador.  
 

3.2.10 Não poderá utilizar, subcontratar ou terceirizar o link de dados de outra operadora em 

hipótese nenhuma. 
 

3.2.11 Caso os endereços IPs fornecidos pela contratada estiverem relacionados em 

blocklists como IPs suspeitos de origem de SPAM ou algo similar (sites maliciosos) 

a mesma deverá fornecer outra faixa em, no máximo, 5 dias úteis, sem qualquer ônus 

para o CFMV. 
 

3.2.12 A contratada deverá prover mecanismos que permitam bloquear ataques de negação 

de serviço - DDoS (Distributed Denial of Service) aos endereços IP’s 

disponibilizados para o CFMV, separando o tráfego legítimo do tráfego ilícito. A 

solução deverá monitorar constantemente o link e, sendo detectado o ataque, a 

solução deverá separar o tráfego ilícito, permitindo que os serviços de Internet do 

CFMV não sofram interrupção. 
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3.2.13 O serviço de Anti-DDoS deverá atender aos requisitos detalhados no item 3.4.9 deste 

termo de referência. 
 

3.2.14 Deverá possuir mecanismos de monitoramento do link, possibilitando ações proativas 

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

serviço (SLA) e com apuração de resultados, contemplando: 

 

TABELA DE SEVERIDADE DE CHAMADO 

Severidade Descrição Tempo de início de 

atendimento 

1 – Urgente Serviço parado no ambiente de produção 
Em até 04 (quatro) 

horas 

2 - Muito 

Importante 

Erros ou problemas reincidentes que 

impactam o ambiente de produção 

Em até 08 (oito) 

horas 

3 – Importante Problemas contornáveis 
Em até 12 (doze) 

horas 

4 – Informação 
Consulta técnica, dúvidas em geral, 

monitoramento, dentre outros 

Em até 24 (vinte e 

quatro) horas 

 

 

3.3 Especificação do Link de Dados: 

 

3.3.1 A contratada deverá fornecer um bloco de 16 (dezesseis) endereços IPv4, sendo 14 

(catorze) endereços IP livres, classe C fixos e válidos. 
 

3.3.2 O circuito dedicado de acesso à Internet deverá ser oferecido por meio de circuito de 

dados privativo e independente, com velocidade ou largura de banda simétrica para 

download e upload, onde a banda especificada é a banda livre, respeitando o 

percentual máximo de 5% (cinco por cento) de overhead gerado por protocolos de 

comunicação. 
 

3.3.3 Os serviços de acesso à internet deverão possuir garantia de utilização de 100% (Cem 

por cento) da banda contratada, para download e upload, entre o ponto de saída do 

CFMV e o backbone da Internet da Contratada, não sendo permitidos qualquer tipo 

de restrição e de modelagem de banda ou traffic shapping, exceto na situação de 

atuação do serviço de proteção a ataques DDoS constantes neste termo de referência. 
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3.3.4 O acesso IP Internet fornecido pela Contratada deverá possuir latência de no máximo 

50 ms. Tal indicador será aferido por meio do comando ping entre a interface WAN 

do roteador instalado no CFMV pela Contratada e o roteador de entrada no backbone 

da Contratada. 
 

3.3.5 A Contratada deverá garantir que todos os links tenham ANS (Acordo de Nível de 

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

disponibilidade, a ser medida mensalmente através de ferramenta disponibilizada 

pela contratada, sem custo adicional posterior, podendo também ser verificada por 

ferramenta do próprio CFMV. 
 

3.3.6 Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 dias/semana, sem 

limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, 

porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada acesso. 
 

3.3.7 A contratada deverá fornecer os links obrigatoriamente terrestres (postes ou 

subterrâneos), implementadas por meio de fibra óptica. Não serão permitidos acessos 

à Internet via satélite ou rádio. 
 

3.3.8 Não será permitido o uso de trunking para atingir a velocidade contratada. 
 

3.3.9 O acesso IP Internet fornecido pela Contratada deverá ser implementado por meio de 

uma única porta de acesso na velocidade total contratada. 
 

3.3.10 A contratada deverá realizar a instalação de todos os equipamentos necessários para 

os links contratados sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE. 

 

3.4 Serviços inclusos: 

 

3.4.1 Deverá ser disponibilizado serviço DNS Primário, Secundário e Reverso, por 

solicitação da CONTRATANTE quando necessitar, para os domínios já registrados 

no DNS primário do CFMV.  
 

3.4.2 A Contratada deverá prestar suporte na configuração e parametrização dos servidores 

de DNS implantados nas instalações do CONTRATANTE. 
 

3.4.3 Por ocasião da ativação, a Contratada responsabilizar-se-á pela correta propagação 

dos endereços IP alocados ao CFMV, englobando otimização de rotas e ajustes de 

sistemas DNS, inclusive quanto à resolução reversa. 
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3.4.4 Deverá suportar gerenciamento SNMP compatível com as versões v2 e v3. Deverá 

ser disponibilizada comunidade (comunity) SNMP de leitura (read) para que o 

CFMV possa monitorar o enlace por ferramenta apropriada. 
 

3.4.5 Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e 

sincronizados através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou 

protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030. 
 

3.4.6 Deverá suportar configuração tunelamento VPN com IPSec, do tipo site-to-site, 

conforme solicitação da CONTRATANTE, com no mínimo os algoritmos de 

criptografia AES 256, AES 192, AES 128, e 3DES; ser compatível com IKEv2; 

tudo isso sem comprometer o desempenho da solução; 
 

3.4.7 A contratada deverá prover portal web disponível através de acesso pela Internet, 

possibilitando consultas e relatórios, por meio de tabelas e gráficos, mostrando a taxa 

de utilização dos links, atualizáveis em períodos máximos de 5 minutos. 
 

3.4.8 Suportar rotas estáticas e os protocolos de roteamento IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, 

IGMPv3, BGP, PIM SM, SSM, DVMRP, GRE, BVD, IPv4-to-IPv6 Multicast, 

MPLS, L2TPv3. 

 

3.4.9 Do serviço de Anti-DDoS: 

 

3.4.9.1 O link fornecido deverá ser protegido por serviço Anti-DDoS, sendo que a 

CONTRATATADA deverá comprovar capacidade de identificação, bloqueio e 

mitigação de ataques de negação de serviço, de forma pró-ativa, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 
 

a) As ocorrências de tais ataques devem ser reportadas mensalmente ao CFMV, 

indicando a data e hora do início do ataque, data e hora do início de atuação para 

eliminação ou mitigação, bem como a data e hora do término do ataque (horário 

de Brasília). 

 

b) Se possível, o IP (ou IP´s) dos geradores do ataque também devem constar do 

mesmo relatório. 

 

3.4.9.2 A solução deve possuir a capacidade de criar e analisar a reputação de endereços IP, 

possuindo base de informações própria, gerada durante a filtragem de ataques, e 

interligada com os principais centros mundiais de avaliação de reputação de 

endereços IP. 
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3.4.9.3 A solução deve suportar a mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas 

técnicas como White Lists, Black Lists, limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, 

descarte de pacotes malformados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos 

HTTP e DNS, bloqueio por localização geográfica de endereços IP. 
 

3.4.9.4 A solução deve implementar mecanismos capazes de detectar e mitigar todos e 

quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, tanto para 

IPv4 como para IPv6, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes: 
 

a) Ataques de inundação (Bandwidth Flood), incluindo Flood de UDP e ICMP; 

 

b) Ataques à pilha TCP, incluindo mau uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, 

SYN Flood e TCP Idle Resets; 

 

c) Ataques que utilizam Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e 

UDP; 

 

d) Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP 

origem (IP Spoofing); 

 

e) Ataques à camada de aplicação, incluindo protocolos HTTP e DNS. 

 

3.4.9.5 A solução deve manter uma lista dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando 

dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após um 

período de tempo considerado seguro pela CONTRATADA. 
 

3.4.9.6 As soluções de detecção e mitigação devem possuir serviço de atualização de 

assinaturas de ataques. 
 

3.4.9.7 A CONTRATADA deve disponibilizar um Centro Operacional de Segurança (ou 

SOC – Security Operations Center) no Brasil, com equipe especializada em 

monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento 

através de telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, 

durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período 

de vigência contratual. 
 

3.4.9.8 A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o desvio de 

tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de 

alterações do plano de roteamento. 
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3.4.9.9 Em momentos de ataques DOS e DDOS, todo trafego limpo deve ser “reinjetado” 

na infraestrutura da CONTRATANTE através de túneis GRE (Generic Routing 

Encapsulation), configurado entre a plataforma de DOS e DDOS da contratada e o 

CPE (Customer Premises Equipment) da CONTRATANTE. 
 

3.4.9.10 Para a mitigação dos ataques não será permitido o encaminhamento do tráfego para 

limpeza fora do território brasileiro. 
 

3.4.9.11 As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques devem ser 

mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 

(sete) dias da semana, no período de vigência contratual. 
 

3.4.9.12 Em nenhum caso será aceito bloqueio de ataques de DOS e DDOS por ACLs em 

roteadores de bordas da contratada. 

 

3.5 Especificação dos equipamentos e acessórios: 

 

3.5.1 Cabos e conectores: cabo de conexão do roteador com modem ou outro 

equipamento utilizado para acesso à Internet. cabos de energia elétrica para todos os 

equipamentos fornecidos. adaptadores ópticos para conexões implementadas por 

meio de fibra óptica. 
 

3.5.2 Modem/Roteador: o equipamento poderá ser conjugado ou separado. operar em 

110v/220v automático. com capacidade de encaminhamento de pacotes IP 

compatível com as velocidades dos links conectados, sem exceder a 70% de 

utilização de processador e memória do equipamento. 
 

3.5.3 Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo 

de processador e memória acima dos limites estabelecidos, este deverá ser 

substituído ou atualizado, sem ônus para o CONTRATANTE. A contratada deverá 

proceder às atualizações de hardware/software que se fizerem necessárias para 

retornar ao limite estabelecido de 70% quando qualquer das medidas calculadas 

ultrapassarem 70%, por duas semanas seguidas, aferidas de segunda a sexta, no 

período de 08h às 17h, com intervalos máximos de 5 (cinco) minutos e por softwares 

específico de gerência previamente homologado pelo CONTRATANTE (e 

disponibilizado pela contratada). Neste caso o(s) roteador(es) deverá(ão) ser 

substituído(s) ou reconfigurado(s), sem ônus para o CONTRATANTE. A contratada 

deverá promover a adequação do equipamento em um prazo máximo de 30(trinta) 

dias corridos. 
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3.5.4 A atualização do sistema operacional do roteador deverá ser efetivada sempre que 

houver lançamento de novas versões, que agreguem melhorias ou correções do 

software, inclusive de segurança, aos serviços prestados. Tais atualizações deverão 

ser executadas em um prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após solicitação ou 

autorização do CFMV, sem ônus para o CONTRATANTE. 

3.5.5 Interfaces: LAN: mínimo de 2 (duas) portas Fast Ethernet Full Duplex de 

10/100/1000 Mbps. WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os 

enlaces WAN fornecidos (links de acesso à Internet). 

 

4 Prazo, local e condições de entrega ou execução 

 

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

Medicina Veterinária - SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 - Brasília-DF - CEP 71205-

060, por meio dos telefones: (61) 2106-0400 - Fax: (61) 2106-0444, na Área de Gestão 

da Tecnologia da Informação (AGETI), nos horários de 08:00 a 17:00, de segunda a 

sexta-feira. 
 

4.2 Todos os bens objeto do contrato devem ser entregues, ativados e configurados para 

seu pleno uso nos locais designados pelo CONTRATANTE e nas condições por esta 

exigida.  
 

4.3 Fica a CONTRATADA condicionada a fornecer e disponibilizar os bens e serviços 

contratados em local designado pela CONTRATANTE, em um prazo de até 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, a partir da ordem de serviço, posterior à assinatura 

do contrato. 
 

4.4 Informações necessárias e requeridas para o correto funcionamento do item que 

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

4.5 A CONTRATADA deverá fornecer a relação de contatos para o serviço de suporte 

remoto, entre os quais: telefone, e-mail, chat e/ou website. 

 

4.6 A CONTRATADA é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros 

e patentes relativos ao objeto proposto. 
 

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

CONTRATANTE, testes de uso ou demonstrações de funcionamento, para verificação 

de funções e parâmetros especificados neste Objeto. 
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4.8 Todo o trabalho realizado pela CONTRATADA estará sujeito à avaliação técnica, 

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

CFMV e de acordo com os prazos definidos. 
 

4.9 Do Recebimento: 
 

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

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

4.9.1.1 Provisoriamente: na apresentação dos produtos de hardware (equipamentos, cabos, 

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

acompanhados da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada 

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

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

emitido o Termo de Recebimento Provisório. 
 

4.9.1.2 Definitivamente: após nova conferência e verificação por Gestor competente da 

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

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

4.9.2 O recebimento ocorrerá de acordo com os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

Item Métrica Indicador Valor 

Link de 

comunicação com a 

Internet 

Unidade Link ativo 
100% 

operacional 

Roteador/Modem Unidade 
Equipamento 

Instalado 

100% 

configurado 

 

4.9.3 Independente do aceite da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá garantir a 

qualidade do serviço e produtos fornecidos pelo prazo estabelecido nas 

especificações e nas condições constantes deste Termo de Referência. obrigando-se a 

corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, de acordo com prazo estabelecido. 
 

4.10 O fornecimento e serviços definidos deverão ser executados, em data e horário de 

comum acordo entre as partes. 
 

4.11 Da instalação: 
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4.11.1 A contratada deverá fornecer Plano de Instalação: no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da emissão da ordem para execução do serviço, a CONTRATADA 

deve apresentar o plano de instalação, contendo pelo menos: 
 

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

término. 

 

b) Lista de recursos, identificando todos os equipamentos que serão utilizados nas 

instalações. 

 

c) Cronograma de execução: 

 

Cronograma de Execução: 

I

t

e

m 

Descrição Prazo em dias 

1 Entrega do Plano de Instalação D + 5 

2 Serviços de instalação D + 45 

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

 

 

4.12 Será facultado à licitante visitar o local onde será instalado o link a fim de verificar as 

condições para instalação do link de dados. porém, a contratada não poderá alegar 

desconhecimento das condições e graus de dificuldade existentes como justificativa 

para se eximir das obrigações assumidas no contrato. 

 

5 Prazo e condições de garantia 

 

5.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA deverá entregar 

ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, garantia, nos termos do art. 56 

§1º, incisos I, II e III da Lei 8.666/1993. 
 

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

resolvidos pela CONTRATADA dentro do prazo de 15 dias corridos. 
 

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

enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a 

funcionar perfeitamente.  
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5.4 A CONTRATADA deverá garantir que os serviços objeto deste Termo de Referência 

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

CONTRATANTE. 
 

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

possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a contratada deve providenciar 

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

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

manutenção, sem que haja interrupção dos serviços. 
 

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

qualquer material defeituoso que houver fornecido. 
 

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

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

dos materiais empregados ou da execução dos serviços. 
 

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

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

reciclados ou recondicionados e nem de fabricação artesanal. 

 

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

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

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

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

Brasil. 
 

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

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

alimentação, e etc.) serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

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

ocasione o mau funcionamento deste, causando a indisponibilidade dos respectivos 

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

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

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

5.12 A contratada deverá realizar sem custos à CONTRATANTE quaisquer mudanças de 

posicionamento dos equipamentos dentro do prédio do CFMV. 
 

5.13 Do atendimento de suporte: 
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5.13.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar um serviço de HELP DESK, que terá a 

função de receber e dar o devido tratamento às solicitações e reclamações recebidas 

por telefone 0800 (ligações gratuitas para a CONTRATANTE, inclusive em ligações 

por aparelho celular/móvel), mediante registro de ocorrência em sistema próprio, 

identificando cada atendimento individualmente por meio de um número/protocolo 

único (na abertura de chamado técnico). O solicitante deverá ser notificado por e-

mail sobre a correspondente abertura e fechamento do registro da ocorrência. 
 

5.13.2 O atendimento do suporte deverá estar disponível em regime 24x7x365. 
 

5.13.3 A CONTRATADA deverá fornecer o Serviço de Suporte Técnico relativo a todos os 

serviços contratados de duas formas: Presencial e/ou Remoto: 

 

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

que ocorrer falha ou mau funcionamento de equipamentos de responsabilidade 

da CONTRATADA, que não puderem ser solucionados pelo atendimento 

remoto. O atendimento presencial deverá ocorrer preferencialmente, mas não 

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

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

CONTRATANTE, comunicada à CONTRATADA em qualquer tempo do 

ciclo de vida do chamado, que compreende o período do momento da abertura 

do chamado técnico até o seu fechamento. Os funcionários da 

CONTRATADA deverão apresentar-se devidamente identificados. 

 

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

procedimentos de suporte, capazes de diagnosticar e eliminar a maior parte 

dos incidentes passíveis de atuação remota. A CONTRATADA deve dispor de 

equipe de atendimento em quantidade compatível com as necessidades do 

serviço contratado. 

 

5.13.4 Para as interrupções programadas ou manutenção preventiva, bem como para a 

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

desempenho do serviço prestado, deverá a CONTRATADA efetuar a sua 

comunicação formal ao CFMV no prazo mínimo de 15 (quinze) dias anteriores à data 

do evento. 
 

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

serviços de manutenção preventiva para o período que lhe for mais conveniente. 
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6 Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail 

 

6.1 A área responsável pelo recebimento do objeto deste contrato será o Núcleo de 

Administração de Infraestrutura da AGETI - Área de Gestão da Tecnologia da 

Informação do CFMV, acessível pelos telefones (61) 2106-0405 e 2106-0464 ou 

pelo e-mail infraestrutura.ageti@cfmv.gov.br. 

 

7 Condições e prazos de pagamento 

 

7.1 O pagamento será efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante depósito 

bancário, até o 10º dia útil subsequente à realização do serviço, contados a partir do 

atesto dos serviços e da Nota Fiscal, observada a ordem cronológica estabelecida no 

art. 5º da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
 

7.1.1 Serviços de instalação:  

 

a) O pagamento do serviço de instalação dos links durante a fase de 

implantação será efetuado de acordo com a conclusão dos serviços, 

conforme a execução do plano a ser firmado entre CONTRATANTE e 

Contratada. O link será considerado implantado se aprovado nos testes de 

aceitação por meio do Termo de Aprovação e Aceite de Link Instalado.  

 

7.1.2 Serviços de acesso à Internet:  

 

a) Após a fase de implantação, o pagamento será efetuado mensalmente 

mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitidas em moeda 

corrente nacional, correspondente à prestação do serviço efetivamente 

efetuado e aceito, desde que apresente o relatório mensal de prestação de 

serviço, depois de recebido e atestado pelo Gestor do contrato 

especificamente designado. 

 

7.2 O Gestor do Contrato verificará a conformidade dos serviços e/ou da entrega e da 

documentação requerida e, no caso de estarem conformes, atestará a Nota Fiscal e 

encaminhará para pagamento. no caso de não estarem conformes, as devolverá, com as 

ressalvas devidas, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da apresentação, para a 

CONTRATADA providenciar a sua conformidade e novo encaminhamento para a 

CONTRATANTE. 
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7.3 No caso dos serviços e/ou entregas em não conformidade, a contagem dos prazos 

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

CONTRATADA, devidamente certificadas pelo Gestor do Contrato. 
 

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

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

CONTRATADA terá o prazo indicado no Item 5.6, para substituir o(s) itens 

defeituosos. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da ciência do termo de recusa. A 

CONTRATADA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que 

for recusado. 
 

7.5 São critérios de mensuração dos serviços para efeito de pagamento: 

 

Critérios de Mensuração 

Evento Documento Valor 

Serviço de comunicação 

de dados com a Internet 

 

Termo de Aceite do 

Serviço  

Valor total referente a prestação 

dos serviços, de acordo com os 

valores relacionados no Contrato 

 

7.6 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). 
 

7.7 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. 

 

8 Obrigações da CONTRATANTE  

 

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

observados os dispositivos legais quanto ao RECEBIMENTO PROVISÓRIO e 

DEFINITIVO, além de exigir e regular o cumprimento das obrigações 

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

conhecimento. 
 

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

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

falhas detectadas. 
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8.3 Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade na execução do 

objeto, podendo recusar o recebimento caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 

8.4 Fornecer à CONTRATADA todo tipo de informação interna essencial à realização dos 

fornecimentos e dos serviços. 
 

8.5 Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente 

identificados, às suas dependências para a devida realização dos serviços e 

fornecimento dos bens contratados. 
 

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

serviços, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os 

padrões de informação e qualidade exigidos.  
 

8.7 Homologar os bens entregues e serviços prestados, quando os mesmos estiverem de 

acordo com o especificado no Termo de Referência. 
 

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

desacordo com o Contrato.  
 

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

dos termos deste instrumento. 
 

8.10 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Edital e 

seus anexos. 
 

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

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

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

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

 

9 Obrigações da CONTRATADA 

 

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

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

vigência do Contrato. 
 

9.3 Entregar os bens e prestar os serviços de acordo com os requisitos de quantidades, 

especificações técnicas e manuais de operação (quando couber). 
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9.4 Entregar os bens e prestar os serviços, impreterivelmente, no prazo previsto e local 

designado, conforme especificações constantes da proposta e do Edital e seus encartes. 
 

9.5 Prestar garantia na forma e condições estabelecidas neste termo. 
 

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

neste termo conforme item 5.13 e seus subitens. 
 

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

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

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

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

profissionais no desempenho dos serviços objeto deste instrumento ou em conexão 

com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE. 
 

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

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

CONTRATANTE. 
 

9.10 Toda informação referente à CONTRATANTE que o preposto ou sua equipe vierem a 

tomar conhecimento por necessidade de execução dos serviços contratados, não 

poderá, sob hipótese nenhuma, ser divulgada a terceiros.  
 

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

objeto, sob qualquer alegação. 
 

9.12 Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços 

contratados. 
 

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

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

definitivo do objeto. 
 

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

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

9.15 Apresentar à CONTRATANTE, sempre que requisitado e no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir do envio do pedido, todos os documentos exigidos 

periódica ou discricionariamente pelo Gestor do contrato. 
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9.16 Dimensionar e adotar as providências técnicas, administrativas e logísticas necessárias 

ao cumprimento integral do contrato. 

 

10 Qualificação técnica 

 

10.1 A licitante será habilitada a participar do certame a partir da comprovação de 

capacidade técnica, mediante apresentação de, pelo menos, 1 (um) Atestado de 

Capacidade Técnica, a ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, em documento timbrado, e que comprove(m) a aptidão da licitante para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o 

objeto da licitação, por meio da prestação satisfatória de serviços técnicos em território 

nacional.  
 

10.2 Documento de outorga da Anatel informando que a licitante é autorizada a 

comercializar serviços de acesso à Internet. 
 

10.3 Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, o CONTRATANTE poderá 

realizar diligências ou requerer acompanhados dos comprovantes fiscais da execução 

do objeto. 
 

10.4 O não atendimento às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência 

implicará a desclassificação da proposta apresentada. 
 

10.5 A comprovação do atendimento às características técnicas especificadas neste Termo 

de Referência dar-se-á por meio de sites, catálogos, manuais e publicações originais. 
 

10.6 Apresentar relação de contatos para o serviço de suporte remoto, entre os quais: 

telefone, e-mail, chat ou website da CONTRATADA. 
 

10.7 As propostas serão analisadas por equipe de técnicos da CONTRATANTE no 

transcorrer do Pregão, para fins de verificação do atendimento às características dos 

equipamentos especificados neste Edital. 
 

10.8 A análise técnica consistirá na verificação, por meio da documentação fornecida pela 

licitante ou obtida da Internet para todos os itens que compõem o objeto da licitação, 

de forma a verificar o pleno atendimento às especificações requisitadas. 
 

10.9 A falta de informações técnicas ou a incompatibilidade destas com as características 

especificadas implicará a desclassificação da proposta. 
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11 Critério de avaliação das propostas 

 

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

que a caracterização dos serviços enseja definições objetivas com base em 

especificações de softwares e serviços de mercado e considerando o disposto no Art. 

2º, I, da Resolução CD No 20, de 3 de outubro de 2014, recomenda-se que seja 

adotada a modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica. 
 

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

 

 

12 Valores referenciais de mercado 

 

12.1 A tabela abaixo lista a estimativa de preços para o link de 50 Mbps realizadas no 

mercado e junto ao portal www.comprasnet.gov.br: 

 

Empresas 
Assinatura Mensal 

(R$) 

Porta 

(R$) 

Roteador 

(R$) 

 Instalação 

(R$) 

Anual 

(R$) 

Empresa A 6.523,22     1.700,00 79.978,64 

Empresa B 6.106,63     28.826,79 102.106,35 

Empresa C 5.413,31 2.194,59 857,98 2.340,89 70.353,18 

Empresa D 7.583,33     2.500,00 93.499,96 

 

 

12.2 A estimativa de preços para a contratação proposta foi realizada por meio de pesquisa 

mercadológica, realizada pela Área Administrativa de Compras e Licitações 

(AGEAD) do CFMV, com auxílio da Área de Gestão de Tecnologia da Informação 

- AGETI. 

 

 

13 Sanções 

 

13.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e 

dos Decretos nº 3.555/2000 e 5.450/2005, a CONTRATADA que no decorrer da 

licitação: 
 

I - Não celebrar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 

proposta. 
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II - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame. 

 

III - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto.  

 

IV - Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade.  

 

V - Falhar ou fraudar na execução do contrato.  

 

VI - Comportar-se de modo inidôneo, e,  

 

VII - Cometer fraude fiscal. 

 

13.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo da aplicação das multas previstas em edital e no contrato, e das demais 

cominações civil e penal, além de ser descredenciada no SICAF. 

 

13.3 Ainda, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, em caso de 

inadimplemento parcial ou total das suas obrigações, por qualquer uma das hipóteses 

previstas nos Incisos I ao XI do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, além das acima 

elencadas, as penalidades previstas nos arts. 86 e 87 do citado diploma legal, quais 

sejam: 
 

13.3.1 Advertência escrita, sempre que verificadas pequenas irregularidades, à juízo da 

Fiscalização, para as quais a CONTRATADA tenha concorrido. 
 

13.3.2 Multas moratória e/ou compensatória. 
 

13.3.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o CFMV, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 

13.3.4 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 a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 

13.4 As penas de multa ficam assim estabelecidas relativas ao fornecimento de bens e 

prestação de serviços:  
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13.4.1 Moratória diária de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor do contrato, em 

caso de atraso, na execução do objeto, limitado a 30 (trinta) dias subsequentes. A 

partir do trigésimo - primeiro dia, configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. Neste caso, o 

objeto licitatório será adjudicado ao próximo colocado no certame. 
 

13.4.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida. 
 

13.5 As sanções, quando couberem, serão aplicadas pela autoridade administrativa, 

mediante instauração de processo administrativo prévio em que serão asseguradas o 

contraditório e ampla defesa. 
 

13.6 A suspensão temporária de atividade e de impedimento de contratar com a 

Administração serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada a 

ampla defesa, sempre que a CONTRATADA reincidir na prática de infrações de maior 

gravidade à Administração. 
 

13.7 As sanções supracitadas poderão ser aplicadas a CONTRATADA por período de até 2 

(dois) anos. 
 

13.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

14 Condições gerais 

 

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

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

períodos iguais e sucessivos, na forma do inciso II e §4º do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 

14.2 Quando aplicável, a prorrogação da vigência do contrato será precedida de pesquisa 

mercadológica a fim de se verificar se as condições oferecidas pela CONTRATADA 

permanecem vantajosas à CONTRATANTE.  
 

14.3 Na hipótese de rescisão contratual, a CONTRATANTE executará a garantia contratual 

para ressarcimento da Administração, nos termos do art. 80, inciso III, da lei 

8666/93.  
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ANEXO II – LEVANTAMENTO DOS CUSTOS 

 

 

 

Empresas 
Assinatura Mensal 

(R$) 

Porta 

(R$) 

Roteador 

(R$) 

 Instalação 

(R$) 

Anual 

(R$) 

Empresa A 6.523,22     1.700,00 79.978,64 

Empresa B 6.106,63     28.826,79 102.106,35 

Empresa C 5.413,31 2.194,59 857,98 2.340,89 70.353,18 

Empresa D 7.583,33     2.500,00 93.499,96 

      

 

  

MÉDIA ANUAL 86.484,53 

 

  

MÉDIA MENSAL 7.207,04 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

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: 

 

Declara que concorda com todas as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 

16/2017 e seus anexos, e apresenta sua proposta final vencedora, consubstanciada 

no MENOR PREÇO GLOBAL, conforme discriminado abaixo. 

 

 

Assinatura 

Mensal 
Porta Roteador  Instalação 

Valor 

mensal 
Anual 

R$ --- R$ --- R$ --- R$ --- R$ --- R$ --- 

 

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 - TERMO 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 os bens relacionados no instrumento de Contrato nº________/2017 foram recebidos 

na data de hoje pelo CFMV.  

Desta forma, o objeto é recebido provisoriamente e ficará sujeito à 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 (cinco) dias úteis, desde que não 

ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do instrumento 

supracitado. 

Brasília, ____/____/2017. 

______________________________________ 

Comissão Permanente de Recebimento de 

Materiais ou Servidor Designado 

Contratada:____________________________ 

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 no Contrato 

CFMV nº _______/2017. 
 

Assim, pelo fiel cumprimento e perfeita execução do objeto previsto no Processo Administrativo nº 

016/2017, 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, ____/____/2017. 

 

_______________________________________________ 

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 

“SERVIÇOS DE NATUREZA 

CONTINUADA, PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO PARA PROVER LINK 

DEDICADO DE ACESSO À 

INTERNET, DE 50 MBPS OU 

SUPERIOR, DA REDE CORPORATIVA 

DO CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA – CFMV E A --------------

----. 

 

  O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - 

CFMV, Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 

130 e 140, neste ato presentada por seu Presidente, BENEDITO FORTES DE 

ARRUDA, médico veterinário inscrito no CRMV-GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 

088.404.311-87, doravante denominada CONTRATANTE, e ---------------, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° -------------, sediada na 

cidade de -----------, na Av/Rua -----------, neste ato (re)presentada pelo seu 

Procurador/Sócio-Administrador/Administrador, 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/estatuto 

contidos nas folhas ----------- do Processo Administrativo nº 016/2017, doravante 

denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, por 

força do presente instrumento, elaborado de acordo com minuta examinada pela 

Assessoria Jurídica, “ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 

8.666/93, e em conformidade com o constante do processo acima citado, este 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO O DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO PARA PROVER LINK DEDICADO DE ACESSO À 

INTERNET, DE 50 MBPS OU SUPERIOR, DA REDE CORPORATIVA DO 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV, mediante 

execução indireta sob o regime de empreitada por preço GLOBAL, que se regerá 

pelas disposições da Lei n° 10.520/2002, Decretos n° 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei 
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Complementar nº 123/2006, e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e pelas 

seguintes cláusulas e condições: 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de tecnologia da informação para prover Link dedicado de 

Acesso à Internet, de 50 Mbps ou superior, da rede corporativa do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária – CFMV, mediante a implantação dos serviços de 

link de acesso à Internet e suporte técnico. 

1.2. Produtos contratados:  

1.2.1 -  Serviços de instalação e configuração do link e equipamentos 

necessários tais como: sistemas operacionais, roteadores, cabos, conectores.  

1.2.2 -  Serviços de suporte técnico especializados com atendimento on-site, 

sob demanda. 

1.3. Resultados da contratação: 

1.3.1. Garantia de qualidade e desempenho na disponibilização do serviço de link de 

comunicação de dados com a Internet. 

1.3.2. Garantia (manutenção e suporte técnico).  

1.3.3. Integração e gerenciamento de recursos com equipamentos existentes. 

1.3.4. Melhoria da operação dos serviços de link de comunicação com a 

Internet. 

1.3.5. Melhoria da eficiência das áreas negociais no acesso à internet. 

1.3.6. Conformidade com o Planejamento Estratégico Institucional do CFMV. 

1.3.7. Continuidade dos serviços com qualidade e desempenho. 

1.3.8. Acesso a novas tecnologias que possam atender as demandas deste 

Conselho, especialmente os serviços de Nuvem (Cloud Computing) e Datacenter 

externos. 

1.3.9. Capacidade suficiente para manter o atual tráfego de transmissão de 

dados, bem como atender as novas demandas de serviços de Internet que serão 

adquiridas como: computação em Nuvem (Cloud Computing), Videoconferência, 

correio eletrônico e demais sistemas corporativos. 
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1.3. Durante a vigência do contrato a CONTRATANTE poderá solicitar a 

habilitação de outros serviços que sejam implementados pela CONTRATADA em 

decorrência da evolução da tecnologia. 

 

1.3.1. Tal solicitação será formalizada mediante aditamento contratual. 

 

2.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

2.1. Fornecimento de Link de Acesso à Internet com serviços agregados e 

gerenciamento proativo da solução, que compreende a sustentação e o 

monitoramento, incluindo a infraestrutura de conectividade física e lógica, composto 

de todo o hardware e software adequado para a velocidade de 50Mbps ou superior e 

ativação de circuito de acesso (Link de Internet), por meio de enlace cabeado, com 

utilização de fibra óptica, com tecnologia que atenda todas as características descritas 

neste termo de referência.  

2.1.1. Fornecer atendimento especializado 24x7 (por vinte e quatro horas nos 

sete dias da semana), por intermédio de correio eletrônico (e-mail), por 

ferramentas do tipo chat e por telefone, todos em língua portuguesa, no Brasil. 

2.1.2. Os serviços de suporte técnico on-site deverão ser prestados no horário 

de 08 às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

2.1.3. O serviço deve viabilizar transações digitais pela Internet com 

qualidade e segurança, baseada em redes IPs, suportando tanto IPv4 (Internet 

Protocol version 4 ) – RFC 791 quanto IPv6 (Internet Protocol version 6) – 

RFC 2460, com suporte a VPNs (Virtual Private Networks), roteamento 

dinâmico e QoS (Quality of Services). 

2.1.4. A solução deverá suportar o tráfego de dados, voz e imagem e 

Videoconferência IP, considerando os aspectos de segurança, confiabilidade e 

qualidade dos serviços. 

2.1.5. Disponibilizar meios de aferir a velocidade dos links instalados. 

2.1.6. Fornecimento e Configuração de Roteador com todos os acessórios.  

2.1.7. Fornecimento de racks apropriados para acomodação de seus 

equipamentos somente quando não for possível a acomodação em racks já 

existentes fornecidos pela CONTRATANTE. 

2.1.8. Interligação da rede entre o Distribuidor Geral (DG) e o local onde será 

instalado o roteador.  
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2.1.9. Não poderá utilizar, subcontratar ou terceirizar o link de dados de outra 

operadora em hipótese nenhuma. 

2.1.10. Caso os endereços IPs fornecidos pela contratada estiverem 

relacionados em blocklists como IPs suspeitos de origem de SPAM ou algo 

similar (sites maliciosos) a mesma deverá fornecer outra faixa em, no máximo, 

5 dias úteis, sem qualquer ônus para o CFMV. 

2.1.11. A contratada deverá prover mecanismos que permitam bloquear 

ataques de negação de serviço - DDoS (Distributed Denial of Service) aos 

endereços IP’s disponibilizados para o CFMV, separando o tráfego legítimo 

do tráfego ilícito. A solução deverá monitorar constantemente o link e, sendo 

detectado o ataque, a solução deverá separar o tráfego ilícito, permitindo que 

os serviços de Internet do CFMV não sofram interrupção. 

2.1.12. O serviço de Anti-DDoS deverá atender aos requisitos 

detalhados no item 3.4.9 deste termo de referência. 

2.1.13. Deverá possuir mecanismos de monitoramento do link, 

possibilitando ações proativas e/ou reativas por meio do modelo de serviço 

baseado na definição de níveis de serviço (SLA) e com apuração de 

resultados, contemplando: 

 

TABELA DE SEVERIDADE DE CHAMADO 

Severidade Descrição 
Tempo de início de 

atendimento 

1 – Urgente 
Serviço parado no ambiente de 

produção 
Em até 04 (quatro) horas 

2 - Muito 

Importante 

Erros ou problemas reincidentes que 

impactam o ambiente de produção 
Em até 08 (oito) horas 

3 – Importante Problemas contornáveis Em até 12 (doze) horas 

4 – Informação 
Consulta técnica, dúvidas em geral, 

monitoramento, dentre outros 

Em até 24 (vinte e quatro) 

horas 

 

2.2. Especificação do Link de Dados 

 

2.2.1. A contratada deverá fornecer um bloco de 16 (dezesseis) endereços IPv4, 

sendo 14 (catorze) endereços IP livres, classe C fixos e válidos. 
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2.2.2.   O circuito dedicado de acesso à Internet deverá ser oferecido por meio 

de circuito de dados privativo e independente, com velocidade ou largura de banda 

simétrica para download e upload, onde a banda especificada é a banda livre, 

respeitando o percentual máximo de 5% (cinco por cento) de overhead gerado por 

protocolos de comunicação. 

2.2.3.   Os serviços de acesso à internet deverão possuir garantia de utilização 

de 100% (Cem por cento) da banda contratada, para download e upload, entre o 

ponto de saída do CFMV e o backbone da Internet da Contratada, não sendo 

permitidos qualquer tipo de restrição e de modelagem de banda ou traffic shapping, 

exceto na situação de atuação do serviço de proteção a ataques DDoS constantes 

neste termo de referência. 

2.2.4.   O acesso IP Internet fornecido pela Contratada deverá possuir latência 

de  no máximo 50 ms. Tal indicador será aferido por meio do comando ping entre a 

interface WAN do roteador instalado no CFMV pela Contratada e o roteador de 

entrada no backbone da Contratada. 

2.2.5.   A Contratada deverá garantir que todos os links tenham ANS (Acordo 

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

de disponibilidade, a ser medida mensalmente através de ferramenta disponibilizada 

pela contratada, sem custo adicional posterior, podendo também ser verificada por 

ferramenta do próprio CFMV. 

2.2.6.   Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 

dias/semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo 

de dados trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda 

disponível em cada acesso. 

2.2.7.   A contratada deverá fornecer os links obrigatoriamente terrestres 

(postes ou subterrâneos), implementadas por meio de fibra óptica. Não serão 

permitidos acessos à Internet via satélite ou rádio. 

2.2.8.   Não será permitido o uso de trunking para atingir a velocidade 

contratada. 

2.2.9.   O acesso IP Internet fornecido pela Contratada deverá ser 

implementado por meio de uma única porta de acesso na velocidade total 

contratada. 

2.2.10. A contratada deverá realizar a instalação de todos os equipamentos 

necessários para os links contratados sem nenhum custo adicional para a 

CONTRATANTE. 
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2.3. Serviços inclusos: 

 

2.3.1. Deverá ser disponibilizado serviço DNS Primário, Secundário e 

Reverso, por solicitação da CONTRATANTE quando necessitar, para os domínios 

já registrados no DNS primário do CFMV.  

2.3.2. A Contratada deverá prestar suporte na configuração e parametrização 

dos servidores de DNS implantados nas instalações do CONTRATANTE. 

2.3.3. Por ocasião da ativação, a Contratada responsabilizar-se-á pela correta 

propagação dos endereços IP alocados ao CFMV, englobando otimização de rotas e 

ajustes de sistemas DNS, inclusive quanto à resolução reversa. 

2.3.4. Deverá suportar gerenciamento SNMP compatível com as versões v2 e 

v3. Deverá ser disponibilizada comunidade (comunity) SNMP de leitura (read) para 

que o CFMV possa monitorar o enlace por ferramenta apropriada. 

2.3.5. Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório 

Nacional), e sincronizados através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – 

RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 – 

RFC2030. 

2.3.6. Deverá suportar configuração tunelamento VPN com IPSec, do tipo 

site-to-site, conforme solicitação da CONTRATANTE, com no mínimo os 

algoritmos de criptografia AES 256, AES 192, AES 128, e 3DES; ser compatível 

com IKEv2; tudo isso sem comprometer o desempenho da solução; 

2.3.7. A contratada deverá prover portal web disponível através de acesso pela 

Internet, possibilitando consultas e relatórios, por meio de tabelas e gráficos, 

mostrando a taxa de utilização dos links, atualizáveis em períodos máximos de 5 

minutos. 

2.3.8. Suportar rotas estáticas e os protocolos de roteamento IPv4, IPv6, 

OSPF, EIGRP, IGMPv3, BGP, PIM SM, SSM, DVMRP, GRE, BVD, IPv4-to-

IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3. 

 

2.3.9.  Serviço de Anti-DDoS: 

 

2.3.9.1.O link fornecido deverá ser protegido por serviço Anti-DDoS, sendo que a 

CONTRATATADA deverá comprovar capacidade de identificação, bloqueio e 

mitigação de ataques de negação de serviço, de forma pró-ativa, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 
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a) As ocorrências de tais ataques devem ser reportadas mensalmente ao CFMV, 

indicando a data e hora do início do ataque, data e hora do início de atuação para 

eliminação ou mitigação, bem como a data e hora do término do ataque (horário de 

Brasília). 

b) Se possível, o IP (ou IP´s) dos geradores do ataque também devem constar do 

mesmo relatório. 

2.3.9.2. A solução deve possuir a capacidade de criar e analisar a reputação de 

endereços IP, possuindo base de informações própria, gerada durante a filtragem de 

ataques, e interligada com os principais centros mundiais de avaliação de reputação 

de endereços IP. 

2.3.9.3. A solução deve suportar a mitigação automática de ataques, utilizando 

múltiplas técnicas como White Lists, Black Lists, limitação de taxa, técnicas 

desafio-resposta, descarte de pacotes malformados, técnicas de mitigação de ataques 

aos protocolos HTTP e DNS, bloqueio por localização geográfica de endereços IP. 

2.3.9.4. A solução deve implementar mecanismos capazes de detectar e mitigar 

todos e quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, tanto 

para IPv4 como para IPv6, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes: 

a) Ataques de inundação (Bandwidth Flood), incluindo Flood de UDP e ICMP; 

b) Ataques à pilha TCP, incluindo mau uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, 

SYN Flood e TCP Idle Resets; 

c) Ataques que utilizam Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e 

UDP; 

d) Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP 

origem (IP Spoofing); 

e) Ataques à camada de aplicação, incluindo protocolos HTTP e DNS. 

2.3.9.5. A solução deve manter uma lista dinâmica de endereços IP bloqueados, 

retirando dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas 

após um período de tempo considerado seguro pela CONTRATADA. 

2.3.9.6. As soluções de detecção e mitigação devem possuir serviço de 

atualização de assinaturas de ataques. 

2.3.9.7. A CONTRATADA deve disponibilizar um Centro Operacional de 

Segurança (ou SOC – Security Operations Center) no Brasil, com equipe 

especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de 

atendimento através de telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português 

brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, 

no período de vigência contratual. 
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2.3.9.8. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o 

desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por 

meio de alterações do plano de roteamento. 

2.3.9.9. Em momentos de ataques DOS e DDOS, todo trafego limpo deve ser 

“reinjetado” na infraestrutura da CONTRATANTE através de túneis GRE (Generic 

Routing Encapsulation), configurado entre a plataforma de DOS e DDOS da 

contratada e o CPE (Customer Premises Equipment) da CONTRATANTE. 

2.3.9.10. Para a mitigação dos ataques não será permitido o encaminhamento do 

tráfego para limpeza fora do território brasileiro. 

2.3.9.11. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques 

devem ser mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas 

do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual. 

2.3.9.12. Em nenhum caso será aceito bloqueio de ataques de DOS e DDOS por 

ACLs em roteadores de bordas da contratada. 

 

2.4. Especificação dos equipamentos e acessórios: 

 

2.4.1. Cabos e conectores: cabo de conexão do roteador com modem ou outro 

equipamento utilizado para acesso à Internet. cabos de energia elétrica para todos os 

equipamentos fornecidos. adaptadores ópticos para conexões implementadas por 

meio de fibra óptica. 

2.4.2. Modem/Roteador: o equipamento poderá ser conjugado ou separado. 

operar em 110v/220v automático. com capacidade de encaminhamento de pacotes 

IP compatível com as velocidades dos links conectados, sem exceder a 70% de 

utilização de processador e memória do equipamento. 

2.4.3. Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso 

máximo de processador e memória acima dos limites estabelecidos, este deverá ser 

substituído ou atualizado, sem ônus para o CONTRATANTE. A contratada deverá 

proceder às atualizações de hardware/software que se fizerem necessárias para 

retornar ao limite estabelecido de 70% quando qualquer das medidas calculadas 

ultrapassarem 70%, por duas semanas seguidas, aferidas de segunda a sexta, no 

período de 08h às 17h, com intervalos máximos de 5 (cinco) minutos e por 

softwares específico de gerência previamente homologado pelo CONTRATANTE 

(e disponibilizado pela contratada). Neste caso o(s) roteador(es) deverá(ão) ser 

substituído(s) ou reconfigurado(s), sem ônus para o CONTRATANTE. A 

contratada deverá promover a adequação do equipamento em um prazo máximo de 

30(trinta) dias corridos. 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

6
0
 

2.4.4. A atualização do sistema operacional do roteador deverá ser efetivada 

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

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

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

após solicitação ou autorização do CFMV, sem ônus para o CONTRATANTE. 

2.4.5. Interfaces: LAN: mínimo de 2 (duas) portas Fast Ethernet Full Duplex de 

10/100/1000 Mbps. WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os 

enlaces WAN fornecidos (links de acesso à Internet). 

 

2.6. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Edital Pregão CFMV n° 16/2017 e seus Anexos; 

 

b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA no Pregão 

CFMV n° 16/2017 (fls. ----- do Processo Administrativo nº 016/2017); e 

 

c) Outros documentos relevantes a instrução do processo.  

 

3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1. Pelo objeto, a contratante pagará à contratada o valor mensal estimado de R$ ---

--- (------), perfazendo o valor global estimado de R$ ------ (------).  

 

Assinatura 

Mensal 
Porta Roteador  Instalação 

Valor 

mensal 
Anual 

R$ --- R$ --- R$ --- R$ --- R$ --- R$ --- 

 

 

3.2. Antes de ser efetuado qualquer pagamento, será verificado a regularidade da 

Licitante CONTRATADA no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, mediante consulta “on-line”, cujo documento será anexado ao processo de 

pagamento; 

3.3. O pagamento será efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante 

depósito bancário, até o 10º dia útil subsequente à realização do serviço, contados a 

partir do atesto dos serviços e da Nota Fiscal, observada a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
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3.3.1. Serviços de instalação:  

 

a) O pagamento do serviço de instalação dos links durante a fase de implantação 

será efetuado de acordo com a conclusão dos serviços, conforme a execução do 

plano a ser firmado entre CONTRATANTE e Contratada. O link será considerado 

implantado se aprovado nos testes de aceitação por meio do Termo de Aprovação 

e Aceite de Link Instalado.   

 

3.3.2. Serviços de acesso à Internet:  

 

3.3.2.1. Após a fase de implantação, o pagamento será efetuado mensalmente 

mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitidas em moeda corrente 

nacional, correspondente à prestação do serviço efetivamente efetuado e aceito, 

desde que apresente o relatório mensal de prestação de serviço, depois de recebido e 

atestado pelo Gestor do contrato especificamente designado. 

 

3.3.2.2. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

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

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

 

3.3.2.3. Nos casos de atrasos nos pagamentos das faturas, será aplicado o disposto 

no art. 40, XIV, alíneas "c" e "d" da Lei 8.666/93, referentes às multas decorrentes 

do atraso no pagamento pela Administração Pública, juros, bem como, atualização 

monetária com a cobrança dos encargos moratórios, nas hipóteses de 

responsabilidade da CONTRATANTE pelo não pagamento das faturas. 

 

3.3.2.4. O pagamento será realizado através do código de barras contido na fatura, 

ou através da modalidade de pagamento através de Ordem Bancária de Fatura. 

 

3.3.2.5. As faturas dos serviços deverão ser entregues no endereço mencionado no 

Instrumento Convocatório até 10 (dez) dias antes do vencimento. 

 

CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 

 

4.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota de Empenho nº --, 

sob as Rubricas nºs 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 – Comunicação de Dados – PJ e 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – Outros Serviços Prestados - PJ. 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

6
2
 

CLÁUSULA V – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 

5.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, de ---/---/--- a ---/---/---, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de conformidade com o 

disposto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

5.2. A prorrogação do contrato será precedida da realização de pesquisas de preços 

de mercado e de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração 

Pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a 

Administração. 

 

5.3. Para a constatação da vantajosidade decorrente da prorrogação da vigência do 

contrato poderá ser adotado, para a respectiva análise, o critério do menor preço, ou 

o critério do preço igual ou inferior à média dos preços obtidos na pesquisa 

realizada entre os agentes econômicos participantes do mercado relevante do 

serviço, desde que essa definição seja prévia à realização da pesquisa de preço de 

mercado e motivada, mediante fundamentação idônea e consistente, a ser 

apresentada ou encampada pela autoridade máxima do CFMV. 

 

5.4. Os preços contratados poderão ser reajustados de acordo com o Índice de 

Serviço de Telecomunicações (IST), na forma e periodicidade regulamentadas pela 

Anatel e com os demais dispositivos legais vigentes ou, na ausência deste, pela 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observando-

se o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para 

apresentação da proposta. 

 

5.5. Os reajustes serão precedidos de solicitação da Contratada, acompanhada da 

demonstração da evolução do índice utilizado. 

 

5.6. Quando da solicitação do reajuste para fazer jus a variação de custos decorrente 

do mercado, este somente será concedido considerando-se: os preços praticados no 

mercado ou em outros contratos da Administração; as particularidades do contrato 

em vigência; e a nova planilha com a variação dos custos apresentada; a 

disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 

 

5.7. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da demonstração da evolução do 

índice utilizado. 
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5.8. Os reajustes a que o contratado fizer jus e que não forem solicitados durante a 

vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação 

contratual ou com o encerramento do contrato. 

 

5.9. Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 

momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no 

disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA VI – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. A forma de prestação dos serviços está estabelecida no Termo de Referência – 

Anexo I (Item 4). 

 

CLÁUSULA VII – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

7.1.  Será exigida da licitante vencedora a apresentação, no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da 

CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 

numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

 

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

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

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

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

b) seguro-garantia; 

 

c) fiança bancária. 

 

7.1.1. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita 

caso assegure o pagamento de:  

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

 

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato;  

 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 

contratada; e  
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d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela contratada. 

 

7.1.2. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos 

os eventos indicados no subitem 7.1.1. 

 

7.1.3. Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar 

títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível 

com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância 

com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas 

no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 

 

7.1.4. Quando se tratar de caução em dinheiro deverá ser recolhida pela 

Contratada, em conta especifica com correção monetária, a ser aberta na Caixa 

Econômica Federal, após obter junto à Área de Gestão Administrativa, o 

competente ofício de encaminhamento, para os fins específicos a que se 

destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta 

exigência;  

 

7.1.5. A inobservância do prazo do item 7.1. acarretará a aplicação de multa de 

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

observado o máximo de 2% (dois por cento). 

 

7.1.5.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I 

e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7.1.6. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir 

quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar 

danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou 

de quem em seu nome agir. 

 

7.1.6.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de 

multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal. 

 

7.2.  A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 

3 (três) meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de 

outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação 
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de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 

contratação.   

 

7.2.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até 

o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da 

rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas 

diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, 

inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008. 

 

7.2.2. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela 

CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos 

empregados que atuaram na execução do objeto contratado. 

  

7.2.2.1. A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a 

plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também 

envolve, por certo, a quitação dos encargos de natureza trabalhista 

advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente 

condicionar a devolução da garantia contratual à prova de quitação de 

todas as verbas trabalhistas. 

 

7.2.2.2. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante 

termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do 

contrato; 

 

7.3. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato ou alteração de seu valor, 

observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a 

CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida 

renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da 

vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado do contrato. 

 

7.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela Contratante, a 

Contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de três dias úteis 

contados da data em que tiver sido notificada da imposição de tal sanção. 

 

CLÁUSULA VIII – DO RECEBIMENTO    

 

8.1. A forma de recebimento está estabelecida no Termo de Referência – Anexo I 

(Item 4). 
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8.2. A área responsável pelo recebimento do objeto deste contrato será o Núcleo de 

Administração de Infraestrutura da AGETI - Área de Gestão da Tecnologia da 

Informação do CFMV, acessível pelos telefones (61) 2106-0405 e 2106-0464 ou 

pelo e-mail infraestrutura.ageti@cfmv.gov.br. 

 

CLÁUSULA IX -   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE estão estabelecidas no Termo de 

Referência – Anexo I (Item 8). 

 

CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1. As obrigações da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de 

Referência – Anexo I (Item 9). 

 

CLÁUSULA XI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. As sanções administrativas estão contempladas no Termo de Referência – 

Anexo I (Item 13). 

 

CLÁUSULA XI – DAS ALTERAÇÕES 

 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, em especial: 

 

12.1.1. para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 

os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual.  

 

12.2. 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. 

 

mailto:infraestrutura.ageti@cfmv.gov.br
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12.3. 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 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 n° 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. 

 

 

CLÁUSULA XIV – DA PUBLICAÇÃO 

 

14.1. 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 do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 
 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

6
8
 

CLÁUSULA XV – DO FORO 

 

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

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, em 

uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, 

inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, 

depois de lidas, são assinadas pelos (re)presentantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA. 

 

 

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

 

 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

PESSOA JURÍDICA 

Contratada 


