CONTRATO CFMV Nº 11/2017
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA “A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM
FORNECIMENTO DE PEÇAS” QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV E A
EMPRESA
FELIX
ELETRÔNICA
E
INFORMÁTICA LTDA-ME

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº
00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, neste
ato representada por seu Presidente, BENEDITO FORTES DE ARRUDA, médico
veterinário inscrito no CRMV-GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 088.404.311-87, doravante
denominada CONTRATANTE, e FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDAME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.613.144/0001-13,
sediada na SHC/N Quadra 404, Bloco C, Lojas 49, 51, 53 e 55 – Subsolo, Asa Norte,
Brasília – DF, neste ato representada por sua Procuradora, Sra. Priscila Meyer Felix
Cardoso, brasileira, solteira, administradora, inscrita no CPF/MF sob o n° 001.341.051-25,
portadora da cédula de identidade n° 2.270.060 SSP/DF, em conformidade com a procuração
contida nas folhas 273 a 274 do Processo nº 5104/2016, 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 PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM FORNECIMENTO DE
PEÇAS, mediante execução indireta sob o regime de empreitada por preço global, que se
regerá pelas disposições da Lei n° 10.520/2002, Decreto n° 5.450/2005, 8.538/2015, Lei
Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e
pelas seguintes cláusulas e condições:

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o serviço de
manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, conforme as condições
previstas neste instrumento.
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CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.2. Integram este instrumento, independentemente de transcrição:
a) Termo de Referência, acostados às fls. 36 a 47;
b) Edital de Pregão acostados às fls.196 a 249;
c) Proposta Comercial da Contratada, acostada à fl. 259;
d) Ata de Pregão acostada às fls. 285 a 287.
1.3. Das definições dos serviços:
1.3.1. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA compreenderá o exame dos equipamentos
em condições de uso e funcionamento, visando identificar e prevenir a ocorrência de
possíveis defeitos. Estes serviços constam de verificação do funcionamento básico da
parte elétrica, eletrônica, mecânica, afiações e outros serviços julgados pertinentes, e
obedecerá ao constante nos manuais e normas técnicas emitidas pelo fabricante dos
equipamentos. Compreende ainda a limpeza geral, lubrificação, ajustes, regulagens,
eliminação de eventuais defeitos, reparos, testes, apresentação de laudo técnico,
atualização e treinamento dos funcionários que operam o equipamento se necessário.
1.3.2. A MANUTENÇÃO CORRETIVA compreende qualquer serviço que envolva
reparo e/ou substituição de componentes (peças e acessórios), com o objetivo de sanar
defeitos do equipamento, conforme os manuais e normas técnicas específicas.
Compreenderão os serviços na parte elétrica, eletrônica, mecânica, afiações e outros
serviços, inclusive teste geral.
1.3.3. O ORÇAMENTO de peças, acessórios e componentes, quando for necessária a
sua substituição, por indicação de laudo técnico, poderão ser ofertadas pela contratante
sendo todas (os) novas (os), genuínas (os), devendo constar obrigatoriamente a
especificação detalhada do objeto, valor unitário e o prazo para o fornecimento.
1.4. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS
1.4.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser feitas on-site, ou
seja, nas dependências do CFMV e deverão ser realizados por técnicos especializados
com o emprego de técnica apropriadas, ferramentas adequadas para o tipo de
equipamento, devendo ser executados no horário de 08h às 16h30min, de segunda a
sexta-feira, seguindo o roteiro:
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Manutenção Preventiva - Periodicidade: Mensal

a) Verificar e eliminar sujeira,

g) Verificar os filtros, rolos, manta
térmica;

b) Verificar a operação das bandejas;

h) Verificar e eliminar clipes, grampos
ou qualquer outro corpo que porventura
venha a cair dentro dos equipamento;

c) Verificar o estado de conservação do i) Verificação dos circuitos elétricos e
motores coolers (se está preservado e se verificação do funcionamento geral dos
não estão queimados);
equipamentos.
d) Verificar a boa funcionalidade do j) Apresentação de laudo técnico
concernente às condições dos
painel frontal;
equipamentos.
k) Apresentação, em caso de
necessidade, de orçamento detalhado de
e) Lubrificar engrenagens sem o uso de
peças, acessórios e componentes para a
produtos desengraxantes e corrosivos;
realização da manutenção corretiva, que
tem por objetivo de sanar defeitos do
equipamento.
l) O tempo de solução dos chamados
técnicos
para
as
manutenções
f) Verificar conexões de rede e preventiva será de 48 (quarenta e oito)
horas, contados a partir da abertura do
eletricidade;
chamado enviado para o e-mail indicado
pela contratada, ou chamado feito por
meio atendimento telefônico.

Manutenção Corretiva - Periodicidade: Mediante abertura de chamado

c) O serviço de manutenção corretiva,
assim que solicitado pelo CMFV, deverá
ser atendido quantas vezes forem
necessários, tendo, portanto, um número
ilimitado de chamadas, sem nenhum
custo adicional para a Instituição.

b) Os serviços serão executados no local d) O tempo de solução dos chamados
para
as
manutenções
onde o(s) equipamento(s) estiver técnicos
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a) Os serviços de manutenção corretiva,
que envolva reparo e/ou substituição de
componentes (peças e acessórios),
quando necessários, serão solicitados
pela CONTRATANTE e deverá ser
precedido de um orçamento que deverá
ser preparado pela CONTRATADA, de
forma detalhada, abrangendo a(s)
peça(s),
marca(s),
quantidade(s),
referência a serem substituída(s);

instalado exceto nos casos em que em
função da natureza do defeito
apresentado, haja necessidade de
deslocá-lo(s) até a oficina da
CONTRATADA, ou quando a natureza
do serviço exigir local específico como
nos casos de higienização, quando será
necessária
a
autorização
do
CONTRATANTE.

CORRETIVA, deverão ser efetuados
em dias úteis, nos horário de 2ª
(segunda) a 6ª (sexta) feira, das 08:30 às
11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, no
prazo máximo de 6 (seis) horas,
contados a partir da abertura do
chamado enviado para o e-mail indicado
pela contratada, ou chamado feito por
meio atendimento telefônico.

Do Orçamento

b) O orçamento apresentado pela
empresa será submetido à verificação do
mercado para constatar se os mesmos
são compatíveis, podendo o Contratante
adquirir de outra empresa no caso dos
custos demonstrarem mais vantajosos.

c) Na consulta formulada ao mercado
local serão obtidos sempre que possível
três valores para cada peças, acessórios
e componentes necessário a manutenção
corretiva, e caso do valor cobrado pela
CONTRATADA seja superior ao valor
obtido na pesquisa de mercado, a
CONTRATADA, neste caso, poderá
ofertar desconto em sua proposta de
preços, sobre o valor obtido na pesquisa
realizada pela CONTRATANTE.
d) Após realizada a aquisição da
peças(s),
acessórios
compressores,
filtros e gás refrigerante e todos os
componentes para o bom funcionamento
dos equipamentos, seja diretamente com
a empresa ou com outro fornecedor, a
CONTRATANTE determinará o prazo
para o início da execução do serviço,
que não poderá exceder no prazo
máximo de 6 (seis) horas, contados a
partir da abertura do chamado.
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a) Quando da necessidade de sua
substituição, por indicação de laudo
técnico,
de
peças,
acessórios,
componentes e outros, estes poderão ser
ofertados pela contratada, devendo ser
apresentado com a identificação do
objeto, marca, valor unitário e o prazo
para o fornecimento.

Dos Relatórios
A empresa CONTRATADA deverá elaborar relatório da manutenção preventiva e
corretiva, entregando mensalmente uma cópia a CONTRATANTE, onde deverão
constar no mínimo os seguintes itens:
i. Descrição sumária dos equipamentos revisados constando marcas/modelos,
número de série e local onde está instalado;
ii. Data, hora do início e término dos serviços;
iii. Condições inadequadas encontradas ou eminência de ocorrências que
possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos revisados.
1.5. LOCAL DO SERVIÇO E INÍCIO DA EXECUÇÃO
1.5.1. Os serviços serão executados no endereço: SIA Trecho 06 Lotes 130/140 – BrasíliaDF, CEP 71205-060.
1.5.2. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento da via contratual devidamente assinada, para iniciar o cronograma de
execução de manutenção preventiva em todos os equipamentos.
CLÁUSULA II – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. Pelo objeto, a contratante pagará à contratada o valor total mensal de R$ 1.016,65 (mil e
dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo, no período de 12 (doze) meses o valor
total de R$ 12.199,80 (doze mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), conforme o
detalhamento dos custos abaixo:
ITEM QTD

OBJETO

Valor Mensal

Valor total do item para
12 meses

R$ 349,99

R$ 4.199,88

01

1
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Manutenção
Preventiva
e
Corretiva da Impressora
Xerox workcenter – 5230

Manutenção
Preventiva
e
Corretifa da Impressora
konica minolta - BIZHUB Pro
920
02

1

R$ 666,66

R$ 7.999,92

VALOR TOTAL MENSAL

R$ 1.016,65

VALOR GLOBAL

R$ 12.199,80

2.2. O pagamento será feito pelo CFMV, creditado em nome da Contratada, em moeda corrente
nacional, mediante Ordem Bancária/depósito em conta/boleto/fatura, uma vez satisfeitas as
condições estabelecidas.
2.3. O pagamento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil, do mês subserquente a execução,
mediante apresentação do relatório técnico mensal das atividades realizadas e da nota fiscal
atestada pelo fiscal do contrato.
2.4. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
2.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização de toda situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
2.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
2.6.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

2.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
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2.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, não acordada no contrato.

pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = (Índice de compensação financeira) = 0,016438, assim apurado:
I = (TX ÷ quantidade de dias do ano) ÷ 100; I = (6% ÷ 365) ÷ 100; I = 0,016438
TX = = 6%. ao ano

CLÁUSULA III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas no Empenho nº 147, sob a Rubrica nº
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ, do
plano de contas em vigor, de acordo com a disponibilidade financeira destacada para esse fim.
CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência do presente contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a
duração de 12 (doze) meses.
4.2. No interesse da Administração poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o
limite previsto nos termos do art. 57, Inciso II, Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Das obrigações da CONTRATADA:
5.1.1. Realizar o serviço de acordo com as normas vigentes de segurança aplicáveis ao
objeto;
5.1.2. Atender todas as normas de sustentabilidade ambiental, entre outras normas
internacionais que se aplicam ao objeto, bem como realizar a separação dos resíduos
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública;

5.1.4. Suportar todos e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, ainda que
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5.1.3. Suportar todos os custos de fornecimentos e/ou serviços, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas),
previdenciárias, trabalhistas (inclusive transporte e refeição), securitárias, taxas, transportes
e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto;

vinculados à execução, integral ou não, ou inexecução, bem como por qualquer dano
causado em decorrência de seu ato, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
5.1.5. Apresentar a nota fiscal referente a execução dos serviços, a cada parcela executada;
5.1.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência;
5.1.7. Manter-se durante toda a vigência contratual, em situação regular perante as
Fazendas Federal e Estadual, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
5.1.8. Se for o caso, efetuar, sem nenhum ônus para a contratante, a anotação de
responsabilidade técnica junto à(s) entidade(s) responsável(is) pela fiscalização e fazer
prova de regularidade;
5.1.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foram
vítimas seus empregados durante a execução do objeto;
5.1.10. Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, pela CFMV,
inconveniente para o desempenho das atividades;
5.1.11. Apresentar ao CFMV um Cronograma mensal de visitas preventivas e corretivas
para execução dos serviços;
5.1.12. Atender as chamadas de emergência sempre que solicitado, dentro das condições
fixadas neste instrumento;
5.1.13. A empresa contratada deverá executar a manutenção em horários e dias
combinados com o fiscal do contrato para exercer a fiscalização do contrato;

5.1.15. A cada visita de inspeção e/ou de manutenção preventiva/corretiva, a empresa
contratada preencherá a Ficha de Controle de Manutenção, em modelo próprio, em 02
(duas) vias, contendo indicações de datas, identificação do aparelho e hora de execução,
nome do profissional responsável pela execução dos serviços, discriminação dos serviços
executados, devendo uma das duas vias ser enviada a Sede do CFMV, após a execução dos
serviços, devendo conter o visto do fiscal dos serviços;
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5.1.14. A remoção de qualquer uma das impressoras, para a realização dos serviços
previstos, somente será efetuada mediante autorização prévia em formulário próprio
fornecido pelo fiscal do contrato, assim como o contratante fica impedido de facultar a
terceiros, sem o consentimento prévio da Contratante, a execução de qualquer um dos
serviços previstos no presente, devendo, em caso de remoção, devolver as impressoras
após a execução dos serviços, no mesmo local de onde foi removido;

5.1.16. Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, necessários a
perfeita execução dos serviços;
5.1.17. Apresentar ao fiscal do contrato relatório técnico mensal das atividades realizadas;
5.1.18. A empresa contratada deverá dar garantia de no mínimo, 3 (três) meses na
prestação dos serviços (mão-de-obra) responsabilizando-se pelo pleno funcionamento dos
equipamentos envolvidos;
5.1.19. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
5.1.20. Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência
verificados no curso da execução contratual;
5.1.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Contrato,
com observância das recomendações aceitas pela boa técnica e legislação, bem como
observar conduta adequada na utilização dos materiais e equipamentos.
5.2. Das obrigações da CONTRATANTE.
5.2.1. Além daquelas resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da
Contratante:
5.2.2. Proporcionar as condições necessárias para a realização dos serviços, bem como a
indicação dos locais a serem efetuados os referidos serviços deste Termo de Referência.
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em desacordo com
as especificações técnicas anteriormente apresentadas;
5.2.4. Efetuar o pagamento após a apresentação da fatura pela Contratada nas condições
estipuladas em contrato;
5.2.5. Nomear um servidor para fiscalização dos serviços e acompanhamento do Contrato.
5.3. É vedado à CONTRATADA:
5.3.1. Contratar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE durante a vigência
deste instrumento;
5.3.2. Veicular publicidade acerca deste contrato, salvo se obtida expressa autorização
escrita;
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5.3.2. Subcontratar o objeto.

CLÁUSULA VI – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO
6.1. A execução do contrato se dará mediante execução indireta sob o regime de empreitada por
preço global.
6.2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela Área de Gestão Administrativa –
AGEAD – ou por outro representante designado pela CONTRATANTE, permitida a assistência
de terceiros.
6.3. O fiscal pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que esta medida se tornar necessária.
6.4. A atestação de conformidade do serviço executado caberá ao fiscal do contrato ou por outro
representante designado.
6.5. Serão anotadas em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço e tomadas as
providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados.
6.6. O fiscal da CONTRATANTE se reportará diretamente ao preposto da CONTRATADA.
6.7. O fiscal não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para terceiros.
6.8. A fiscalização exercida pelo CFMV, não afasta a única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
CLÁUSULA VII – DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTES
7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
7.1.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após 1 (um) ano da
vigência do Contrato, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA, publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á
o que venha a substituí-lo.

7.3. 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.
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7.2. 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.

CLÁUSULA VII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da
Lei nº 10.520, de 17/07/2002, no caso de atraso injustificado no cumprimento da obrigação
contratual, no que diz respeito ao prazo da prestação de serviços, ou ainda, no caso de falha
na execução do contrato ou inexecução total ou parcial do objeto, garantido o contraditório e
a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa moratória de:
a - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) do valor global do contrato por dia de
atraso injustificado, a ser calculada desde o primeiro dia de atraso na execução de
obrigação cujo cumprimento esteja sujeito a prazo previsto em contrato, até o
limite de 5% (cinco por cento);
b - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando o atraso
injustificado no cumprimento da obrigação com prazo previsto em contrato for
superior a 10 (dez) dias.
III - multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total global do
contrato, sem prejuízo das demais penalidades.
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
V - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou
VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o Fornecedor ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

8.3. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados do
recebimento da respectiva intimação.
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8.2. Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos I, IV, V e VI,
as multas previstas nos incisos II e III.

8.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
8.5 O valor da multa aplicada em decisão administrativa, deverá ser recolhido no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago ou
depositado, esse será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.
8.5.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido
será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO
9.1. 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;
9.2. Caberá a rescisão do Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 78 da
Lei n° 8.666/93;
9.3. A rescisão do contrato poderá ser:
9.3.1. 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;
9.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Administração; ou
9.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
9.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

10.1. Este contrato regula-se pela Lei n° 10.520/2002, Decretos n°s 3.555/2000, 5.450/2005 e
Decreto nº 8.539/2016, Lei Complementar n.º 123/2006, art. 34 da Lei nº 11.488/07 e,
subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e por suas cláusulas e pelos preceitos de direito
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CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos contratos e as
disposições de direito privado, principalmente as do Código de Defesa do Consumidor.
10.1.1. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como ocorrências
que possam ter implicações neste Contrato, serão registradas por escrito e assinadas pelos
prepostos/representantes.
10.1.2. Estão incluídos no preço todos do serviços, sendo de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas),
previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, transportes e equipamentos que incidam ou
venham a incidir sobre o Objeto deste contrato.
10.1.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou não, ou
inexecução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado em decorrência de
seu ato, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10.1.4. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, salvo
se derivados de atuação culposa, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 393
do Código Civil Brasileiro.
10.1.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base
o que dispõem as Leis nº 8.666/93, 8.078/90 e demais legislações vigentes aplicáveis à
espécie.
CLÁUSULA XI – DA PUBLICAÇÃO
11.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste contrato, por
extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme previsto no parágrafo único, art.
61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA XII – DO FORO

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi
lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em duas vias de
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12.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal (Art.109,
I, CRFB/88), como o competente para dirimir quaisquer questões provenientes deste contrato
eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo, com exclusão de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

igual teor e forma, pelas partes contratantes, tendo sido arquivado em ordem cronológica no
CFMV, com registro sistemático de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias.

Brasília-DF, 1º de fevereiro de 2017.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
Contratante

FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA-ME
Contratada
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Testemunhas:
1. ___________________________________________
CI/CPF:
2. ___________________________________________
CI/CPF:

