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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

TIPO: Menor Preço por item  
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário 
PROCESSO No: 053.001.710/2014 
INTERESSADO: GBS 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para atendimento médico veterinário para cães do GBS/CBMDF, 

conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13:30 horas do dia 29/10/2015. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13:30 horas do dia 29/10/2015. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia 29/10/2015. 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.  

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: www.comprasnet.gov.br. 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo menor preço, para contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital.  

O presente certame será regido pela Lei no 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal no 5.450/05, pela Lei 
Complementar no 123/2006, pelo Decreto do Distrito Federal 25.966/05 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, Decreto do Distrito Federal 25.966/05 e subsidiariamente pela Lei no 8.666/93 e alterações 
posteriores, Decretos Distritais 26.851/2006, além das demais normas pertinentes, observadas as condições 

estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.  

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação 
pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação 

em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página 
eletrônica www.comprasnet.gov.br que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; 
receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; 
conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e 
decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do 
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o 
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente no Portal www.comprasnet.gov.br. 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para atendimento médico veterinário para cães do GBS/CBMDF, conforme 
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. 

1.2. Integram este Edital todos os seus Anexos. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta licitação que 
comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: 

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 
1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do 
Decreto Distrital n° 23.546/03; ou 

2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, desde que 
atendidas as exigências do item 7, deste edital. 

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente: 
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2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas 
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que 
estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal. 

2.3.2. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 

2.3.3. Servidor ou dirigente da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. 

2.3.4. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

2.3.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto 
básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

2.3.6. Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, 
preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em que este 
exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes 
a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes. 

2.3.7. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o (s) mesmo (s) 
item(s). 

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, até o dia e horário 
e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não 
haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as 
orientações contidas no mencionado endereço. 

3.1.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, 
na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo para isso fazer o seu devido 
enquadramento como ME ou EPP em campo próprio no sistema, QUANDO DO CADASTRO DE SUA PROPOSTA, 
DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 
3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram 
nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos neste Pregão, que 
se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 
eletrônico, obtida no site www.comprasnet.gov.br 

4.2.  Para obtenção de chave e senha para seus representantes o licitante deverá estar previamente cadastrado no site 

www.comprasnet.gov.br. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 
representante legal e na presunção de sua capacidade técnica pra realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico.  

4.4. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma 
reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame 
em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.5. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao CBMDF, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiro. 

4.6. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão 
Eletrônico realizado no Comprasnet, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 
Administração, devidamente justificada. 

4.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, para 
imediato bloqueio de acesso. 
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4.8. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas no Edital e declarar que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme anexo IV 

4.9. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
Licitante. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo Sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão. 

5.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante. 

5.4. Até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, os licitantes deverão inserir proposta em moeda 
nacional do Brasil e em língua portuguesa, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico no sitio 
www.comprasnet.gov.br. no qual consignará apenas O(S) VALOR(ES) TOTAL(IS) DO(S) ITEM(NS) 
CONSTANTE(S) DO ANEXO I AO EDITAL, bem como indicará de modo detalhado as características do serviço 

cotado com suas especificações claras. 

5.4.1. Na hipótese de insuficiente espaço para a indicação de todas as características do(s) serviços(s) cotado(s), com 
suas especificações claras e detalhadas, o licitante deverá fornecer tais informações em um anexo específico no próprio 
Sistema Eletrônico, de forma a demonstrar que atende as especificações constantes no Anexo I deste Edital, vedada 
qualquer informação que identifique a licitante. 

5.4.2. A(s) empresa(s) classificada(s) provisoriamente em primeiro lugar deverá(ão) enviar sua(s) proposta(s) 
atualizada(s) em conformidade com o último lance ofertado, em língua portuguesa, num prazo máximo de 2 (duas) 
horas após a convocação pelo pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Eletrônico, devendo a(s) 
proposta(s) conter(em) as informações elencadas no item 5.5 deste Edital. 

5.5. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) protocolar (em) sua(s) proposta(s), em língua portuguesa, juntamente 
com a(s) documentação(ões) de habilitação, em envelope fechado e identificado o pregão, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no Sistema, , na Seção de Licitações da Diretoria 
de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, 
CEP 70610-600, Brasília - DF (ao lado do DER), devendo a(s) proposta(s) conter(em): 

a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 

b) Conter as especificações do serviço cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no 

Anexo I deste Edital; 

c) Conter preço unitário e total para cada serviço cotado, especificados no quadro constante do item do Anexo I 
deste Edital, bem como o valor global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que 

deverão incluir todos os tributos, taxas, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e 
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. Havendo divergência entre o valor em algarismo e 
por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

d) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

entrega. 

e) Conter prazo de execução dos serviços conforme descrito no Anexo I, contados da requisição de prestação do 

serviço pela Administração. 

5.6. Caso o prazo de que trata o item 5.5, letra “d”, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento. 

5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e 
especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.  

5.8. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços oficiais ou 
estimados pelos órgãos interessados, seja no valor total seja nos valores dos itens dos serviços 
requisitados. O desrespeito a essa regra levará os itens correspondentes a serem considerados fracassados. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO. 

http://www.cbm.df.gov.br/
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6.1. A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

6.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do seu lance e respectivo horário de 
registro e valor. 

6.3. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

6.4. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim 
entendidos: 

I - preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado constante deste Ato 
Convocatório/Anexo; 

II - inexeqüíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando o licitante será 
convocado para demonstrar a exeqüibilidade do preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificado; 

6.5. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

6.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento 
Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro para a abertura da 
sessão de lances e as seguintes condições: 

6.7.1. Os licitantes somente poderão oferecer lances cujos lances seja superior ao último lance por ele ofertado e 
registrado no sistema; 

6.7.2. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 

6.7.3. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira colocação com a finalidade 
de se disputar as colocações subseqüentes; 

6.7.4. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (art. 2º da Instrução Normativa nº 3, de 16/12/2011). 

6.8. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por item, observados os prazos máximos 

para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais 
condições estabelecidas neste Edital. 

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado vedado a identificação do detentor do lance. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

6.11. O (a) Pregoeiro(a) poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e 
externos, bem como aos órgãos requisitantes da contratação do objeto deste Pregão, a fim de obter parecer que 
possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da 
sessão licitatória 

6.12. O Sistema Eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema 
Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 
Edital. 

6.13.1. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.14. Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, observados as seguintes 
regras: 

6.14.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

6.14.1.1. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 
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123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

6.14.2. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o empate, procederse-á da 
seguinte forma. 

6.14.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

6.14.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do 
artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

6.14.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontre em situação de empate, será efetuado sorteio, aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.14.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput” do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.14.3.1. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.14.3.2. No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item e/ou lote em 
situação de empate, sob pena de preclusão do direito. 

6.15. Encerrada a fase de lance o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposto neste edital. 

6.16. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e o 
estimado para a contratação. 

6.17. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  

6.17.1. A adjudicação será realizada por item. 

6.18. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
Edital. 

6.19. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o Sistema 
Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

6.20. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
por meio de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

6.21. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a 
proposta será desclassificada. 

6.22. A licitante vencedora deverá protocolar no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração 
dos vencedores no Sistema, sua proposta devidamente adequada ao preço negociado, bem como a documentação 
de habilitação, nos termos do item 5.5 deste Edital. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o(a) pregoeiro(a) solicitará o envio dos documentos exigidos para a 
habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverão ser enviados em até 2 (duas) horas. Os documentos 
deverão ser enviados exclusivamente por meio do comprasnet. 

7.1.1. Posteriormente tais documentos deverão ser protocolizados, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a 
partir da declaração dos vencedores no Sistema, na Seção de Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições do 
CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado 
do DER). 
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7.2. Para habilitar-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e apresentar a documentação complementar solicitada ou 
aquela relacionada no Item deste Edital. 

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da validade dos documentos 
cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será 
impressa sob forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei 
8.666/93, do artigo 3º do Decreto n.º 3.722/2001 e da instrução Normativa MARE n.º 5 de 21/07/95, republicada no DOU 
do dia 19/04/96; 

7.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato 
impeditivo); 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, 
da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo III); 

III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta 
licitação, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de execução anterior de serviços com as 
seguintes características: atendimento e fornecimento de serviços veterinários. 

IV - Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito 

Federal, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br; 

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943. 

VI – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos no 
cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total 
estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante do(s) item(ns) 
que pretenda concorrer. 

a) a comprovação deverá ser feita quando da habilitação, pelo balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 7.2.2 deste edital. 

7.2.1.1. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do Fornecedor”, 
algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua 

regularidade. 

7.2.2. As Licitantes não cadastradas ou com cadastramento vencido junto ao SICAF, deverão encaminhar os seguintes 
documentos: 

I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato 
impeditivo); 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, 
da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo III); 

III – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, 
nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 

IV – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o 
disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943. 
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VI – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

VII – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante Certidão Conjunta 
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais 
e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007; 

VIII – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital, da sede do licitante; 

IX – Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito 

Federal, que poderá ser obtida por meio do site www.fazenda.df.gov.br; 

X – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta 
licitação, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de execução anterior de serviços com as 
seguintes características: atendimento e fornecimento de serviços veterinários; 

XI – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas 

na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente 
autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e 
Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

SG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer  um dos índices acima, deverão 
comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) 
cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. A 

comprovação deverá ser feita quando da habilitação, pelo balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, conforme estabelecido no inciso X deste subitem. (conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF) 

XII – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

XIII – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e 

XIV – Apresentar registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta 

Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social, quando for o caso. 

7.3. As licitantes que participarem desta licitação como microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida no item 7.2.1 ou 7.2.2 deste Edital e, ainda, apresentar:  

7.4. I – Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que 
está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 45 da referida Lei Complementar, e que não 
se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar, conforme modelo constante 
do Anexo VI. 

7.5. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
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das micro e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração, para a regularização, nos termos da legislação pertinente. 

7.5.1. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital e Anexos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame em seus termos ulteriores ou revogar a 
licitação se decisão oportuna e conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 7° da Lei 10.520/02. 

7.6. Os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser apresentados em original, 
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais pelo 
pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

7.7. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, 
exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede 
do interessado. 

7.8. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e de 
prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ). 

7.9. Em todas as hipóteses referidas nos 7.2.1 e 7.2.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, tampouco documentos 
com prazo de validade vencido. 

7.10. Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão estar datados dos 
últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão de que trata o inciso III do 7.2.1 e incisos V e IX, XI, XII e XIII do 
subitem 7.2.2, deste Edital. 

7.11. A empresa que não enviar a documentação de habilitação por meio do comprasnet quando solicitado pelo (a) 
pregoeiro (a), ou que não protocolar sua proposta de preço, bem como a documentação de habilitação no prazo 
estabelecido neste Edital será inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Decreto 26.851/2006 e 
alterações posteriores. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. Das Espécies 

8.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no 
DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 
14/08/2006: 

I – advertência; 

II – multa; e 

III – suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito 
Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. a) para a 
licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu 
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 
(cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza 
e a gravidade da falta cometida; 

IV – 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 a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

8.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 
II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

8.2. Da Advertência 

8.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e 
será expedido pelo Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF quando o descumprimento da obrigação ocorrer no 
âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato. 
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8.3. Da Multa 

8.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo Diretor de Contratações e Aquisições do 
CBMDF, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

I – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias 
de atraso; 

II – 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e 
a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III – 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, 
sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem; 

IV – 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; e 

V – 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, exceto prazo de entrega. 

8.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e 
será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3 o do art. 86 da Lei nº 8.666/93, 
observada a seguinte ordem:  

I – mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II – mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III – mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

8.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda  desta, responderá à contratada 
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

8.3.4.  O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no 
primeiro dia útil seguinte. 

8.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

I – o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

II – a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

8.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade. 

8.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, 
exceto se houver justificado interesse da Administração em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será 
penalizado na forma do inciso II do subitem 8.3.1. 

8.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 8.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual 

que não ensejam penalidades.  

8.4. Da Suspensão 

8.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar com 
a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral 
da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

I – por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 

II – pór até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e 
anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
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definitiva; 

III – por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 
contrato; e 

IV – por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 

8.4.2. O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF é a autoridade competente para aplicar a penalidade de 
suspensão quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase de 
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

8.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União. 

8.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas 
forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

8.5. Da Declaração de Inidoneidade 

8.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de 
origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

8.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 8.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após 
decorrido o prazo da sanção. 

8.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus 
efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito 
Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.6. Das Demais Penalidades 

8.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer 
outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do 
Distrito Federal, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

I – suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) 
meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 

II – declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 8.5; 

III – aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 8.4.3 e 8.4.4. 

8.6.2. As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, 
em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais n o s 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 

I – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 

II – tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III – demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

8.7. Do Direito de Defesa 

8.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 
ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

8.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 
do recurso, sob pena de responsabilidade. 
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8.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 
e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

8.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da 
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e 
no Diário Oficial da União, devendo constar: 

I – a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II – o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III – o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV – o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 

8.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente 
para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br, inclusive para o 
bloqueio da senha de acesso ao Comprasnet, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos 
ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

8.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União as 
sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por 
meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.8. Do Assentamento em Registros 

8.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

8.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 

8.9. Da Sujeição a Perdas e Danos 

8.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 
alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos 

causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.  

8.10. Disposições Complementares 

8.10.1. As sanções previstas nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo Diretor de 
Contratações e Aquisições do CBMDF. 

8.10.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

9. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

9.1. Para impugnar presente Pregão qualquer licitante poderá fazê-lo Até 2 (dois) dias úteis que anteceder a abertura 

da sessão publica, na Seção de Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de 
Administração Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília - DF (ao lado do DER), ou pelo fax 
(61) 3901-3481, de segunda a sexta no horário de 13h00min às 19h00min. 

9.1.1. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pela unidade requisitante do serviço, decidir sobre a petição.  

9.1.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

9.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao pregoeiro, até três 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, na Seção de Licitações da Diretoria de 

Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, CEP 
70610-600, Brasília - DF (ao lado do DER); ou pelo fax (61) 3901-3481 (de segunda a sexta no horário de 
13h00min às 19h00min). 

9.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site www.comprasnet.gov.br, no 
link correspondente a este edital, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações 

prestadas pelo Pregoeiro. 

9.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 
10.520/2002, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública na Seção de Licitações 
da Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, 
Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) ou pelo fax (61) 3901-3481 (de segunda 

a sexta no horário de 13h00min às 19h00min). 
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9.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
devendo registrar sua intenção em campo próprio disponibilizado no sistema no ícone “Recurso”, devendo o 
interessado, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, apresentar as razões do recurso 
em campo próprio específico do comprasnet. A apresentação de contrarrazões dos demais licitantes ocorrerá 
no prazo de até 03 (três) dias úteis após o prazo do recorrente, devendo ser apresentadas em campo próprio 
específico do comprasnet. 

9.4.1. As razões e contrarrazões serão recebidas somente no comprasnet, por meio de campo próprio 
específico. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas diretamente ao 
Pregoeiro ou por quaisquer outros meios (fax, correspondência, correio eletrônico etc). 

9.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Licitações da Diretoria 
de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, 
CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER). 

9.7. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão do pregão, 
implicará decadência do direito da licitante de recorrer, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar os objetos à(s) 
vencedora(s). 

9.8. Caberá ao (à) Pregoeiro (a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e ao Diretor 
de Contratações e Aquisições do CBMDF a decisão final sobre os recursos contra atos do (a) Pregoeiro (a), nos 
termos do art. 8°, IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05. 

9.9. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficará os demais licitantes intimados para, querendo, apresentarem 
contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, nos termos do art. 26, do Decreto 
5.450/05. 

9.10. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor de 
Contratações e Aquisições do CBMDF, procederá a homologação do certame. 

9.11. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1° do art. 26 c/c art. 27, todos do 
Decreto 5.450/05. 

9.12. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente. 

10. DA VIGÊNCIA, CONTRATO E VALIDADE 

10.1. O contrato terá vigência 12 meses a partir de sua assinatura , persistindo as obrigações decorrentes da 
garantia, quando houver, sendo seu extrato publicado no DODF e no DOU as expensas do Contratante; 

10.2. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto 
n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no Decreto n° 27.069/2006 e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
subsequentes. 

10.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação nesse 

sentido. 

10.4. O Contrato subordina-se ao Termo Padrão N.º 01/2002, em conformidade com o Decreto nº 23.287 de 

17/10/2002 do Distrito Federal. 

10.5. Após a celebração do contrato, a licitante vencedora deverá no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual 
período, prestar uma das seguintes garantias: 

I – caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem 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 (redação dada pela Lei n° 
11.079, de 2004); 

II – seguro-garantia; ou, 

III – fiança bancária.  

10.5.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 
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10.5.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou 
pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo 
indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.  

10.5.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

a) somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente; 

b) poderá, a critério da Administração do CBMDF, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o 
inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá 
ser reconstituída; 

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais.  

10.5.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada 
descumprimento de cláusula contratual. 

10.5.5. A garantia prestada deverá ser comprovada junto a Diretoria de Contratações e Aquisições no prazo previsto no 
item 10.3. 

10.6. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o Inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal. 

10.7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições 
estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, conforme o disposto no 
Inciso XXIII, do artigo 4º da Lei 10.520/2002. 

10.8. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator às 
penalidades legalmente estabelecidas. 

10.9. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, parágrafo 2º da Lei 
n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela 
adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

10.10. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua rescisão e 
a penalização da empresa nos termos deste Edital e da Lei 8.666/93. 

10.11. O contrato a ser firmado pode ser reajustado após transcorrido 1 (um) ano de sua vigência, em conformidade 
com a legislação pertinente.  

10.12. O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a 
adoção de índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data prevista 
para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela. 

10.13. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo índice IPCA (art. 04 do Decreto Distrital nº 
36.246, publicado no DODF n.º 03, de 02 de janeiro de 2015) apurado durante o período ou aquele que vier a 
substituí-lo. Devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com 
demonstração analítica. 

10.14. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições contidas nas Normas de 
Execução Orçamentária e Financeiras vigentes (Decreto n.º 32.598, de 15/12/2010). 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório. 

11.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e 
acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e 
demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços. 

11.3. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e 
cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório. 

11.4. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento 
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dos empregados destinados para a prestação dos serviços. 

11.5. Constitui obrigação da contratada o disposto no Termo de Referência (Anexo I) do presente edital. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Dec. 32.598, de 15/12/2010, Art. 41, 
inciso II e § 3º. 

12.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

12.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários 
à execução dos serviços. 

12.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço. 

12.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer, débitos de sua 
responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado. 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor interno do ajuste, especialmente 
designado pelo Órgão Requisitante, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições contidas nas Normas de 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal; 

13.2. Não obstante a Contratada seja única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços definidos 
neste edital e seus anexos, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalização sobre os 
serviços, por intermédio de representante especificamente designado, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, podendo: 

I – Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o especificado, sempre que essa 
medida se torne necessária; 

II – Exigir a substituição de qualquer empregado ou preposto da contratada que, a seu critério, venha a prejudicar o bom 
andamento dos serviços; 

III – Determinar a reexecução dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, lavrando termo de ocorrência do 
evento; 

13.3. O serviço deverá ser entregue conforme disposto no Anexo I;  

a) será recebido o serviço: 

I – provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

II – definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, não superior a 15(quinze) dias, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93; 

b) após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 

c) o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do 
serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 
contrato; 

13.4. se a licitante vencedora deixar de entregar o serviço dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, 
aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital; 

13.5. a Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administrativa, dispensar o recebimento 
provisório dos serviços e produtos, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei 8.666/93. 

14. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

14.1. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pela contratada, devendo os mesmos serem 
concluídos e entregues nos prazos definidos pelo órgão contratante, de acordo com o preestabelecido no Anexo I 
(Termo de Referência) deste edital. 

15. DO PAGAMENTO 
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15.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 
4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943. 
 
IV – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

15.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 
CNPJ: 08.977.914/0001-19. 

15.2.1. As Notas Fiscais emitidas para CNPJ, ou razão social, divergente não serão aceitas. 

15.3. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

15.3.1. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na 
proposta de preços; 

15.3.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços serão devolvidas pela 
Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto). 

15.4. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a 
variação “pro rata tempore” do IPCA (art. 04 do Decreto Distrital nº 36.246, publicado no DODF n.º 03, de 02 de 

janeiro de 2015). 

15.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços 
ou correção monetária (quando for o caso). 

15.6. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 

II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da garantia 
prestada, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

15.7. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei 8.666/93, de 
21’ de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade 
de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3° do 
art. 86, da L ei 8.666/93. 

15.8. Às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores à R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em 
nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A (BRB). Para tanto deverão apresentar o número da conta 
corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de 
fevereiro de 2011. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será dirigido à 
autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá o deferimento ou não do pedido. 

16.2. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o (a) pregoeiro (a), fazer as correções 
que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração. 

16.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos na Nota de Empenho, no 
local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas; 

16.4. A critério do pregoeiro, que deverá justificar previamente no chat de mensagens, o prazo de 2 (duas) horas 
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para o envio de documentos por meio do comprasnet, poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário 

16.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassif icar a proposta da licitante 
que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

16.6. À Administração do CBMDF fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 
8.666/93. 

16.7. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 

16.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 
65, § 5º). 

16.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

16.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

16.11. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), na Seção de Licitações 
da Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra 
“B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) ou através do fone 0xx(61) 3901-3483. 

16.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060, nos termos do Decreto n.º 34.031, de 12 de dezembro de 2012 (DODF 252, de 
13/12/2012). 

 

Brasília, ______ de ____________ de 2015. 

 

Diretor de Contratações e Aquisições 
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A N E X O I  

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 113/2014-DIMAT 

 
 

1 OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento médico veterinário aos cães 

pertencentes ao Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO: 

Por meio da Portaria n.° 30, de 04 de setembro de 1998, foi criado e regulado o serviço de busca de pessoas 

perdidas e cadáveres em geral com a utilização de cães adestrados no canil do Grupamento de Busca e Salvamento, 

que atualmente perfazem um total de 10 (dez) cães adultos e 01 (um) filhote em processo de treinamento. 

Desta feita, desde a data elencada acima, o serviço de buscas é feito com o emprego de cães, que são 

notadamente mais eficientes que o material humano empregado para a localização de pessoas vivas ou cadáveres (em 

virtude do faro dos animais). 

No período de 2005 a 2012, foram realizadas 202 buscas com auxílio de cães. No ano 2011, no 1º semestre, 

mais de 120 buscas foram realizadas com o emprego destes animais, incluindo a Missão Redentor que se desencadeou 

após a catástrofe na região serrana no Estado do Rio de Janeiro, no inicio do ano de 2011, onde atuamos em apoio a 

Força Nacional de Segurança Pública com dois cães e três militares por 30 dias localizando mais de 67 corpos, sendo 

estes dados estatísticos obtidos através dos relatórios de busca  do Canil do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal e fonte da Força Nacional de segurança Pública-MJ. 

Desta maneira, os cães apresentam necessidades básicas de atendimento veterinário, cuidados e assistências 

específicas em virtude das condições de trabalho às quais os mesmos estão expostos, sendo empregados tanto em 

ambientes urbanos quanto rurais, sendo muitas vezes de difícil acesso e permanência, bem como às intempéries do 

clima diurno ou noturno. 

A Portaria supracitada atribui ainda, em seu Art. 5º, o seguinte: 

“Art. 5º - A Diretoria de Apoio Logístico deverá providenciar a aquisição de viatura 

específica para o transporte e deslocamento dos cães, equipamentos e materiais 

necessários ao bom funcionamento do Canil, bem como o fornecimento de ração adequada 

e monitoramento da saúde dos cães, através de especialista habilitado (veterinário).” 

Portanto, ressaltam-se, primeiramente, as necessidades inerentes aos animais e ao seu emprego operacional 

e, posteriormente, os aspectos legais que fundamentam o objeto deste Projeto Básico. 

A presente contratação traz ainda como benefícios diretos e indiretos a manutenção da saúde dos animais, que 

em virtude das condições de trabalho às quais estão expostos, sendo empregados em diversos cenários, muitas vezes 

de difícil acesso e permanência, bem como a intempéries do clima diurno e noturno, apresentam necessidade de 

assistência específica, sendo os serviços médico-veterinários indispensáveis para a manutenção da saúde e bem-estar 

dos animais. Em decorrência da oferta dos serviços realizados pelos cães mencionados combinada ao treinamento 

realizado pelo Grupamento de Busca e Salvamento, os cachorros otimizam o desempenho das atividades de busca e 

resgate. 
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3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 

Os serviços prestados pela Empresa são comuns e deverão seguir as normas vigentes do Conselho Federal 

de Medicina Veterinária, para a realização dos seguintes procedimentos: 

3.1. Atendimento emergencial 24 horas.  

3.2. Internações; 

3.3. Plantão diário dos serviços médicos veterinários (consultas ou outros atendimentos e procedimentos), com 

atendimento emergencial em regime ininterrupto (24 horas); 

3.4. Internações necessárias, conforme prescrito por parecer do médico veterinário responsável pelo 

atendimento do animal, de maneira que sejam contemplados todos os meios necessários para tal internação, como 

alojamento dos cães em boxes individuais e que comportem comodamente o cão, pernoite dos animais e fornecimento 

de água, alimentação e materiais de consumo geral, necessários à internação dos mesmos; 

3.5. Fornecimento das medicações prescritas pelo médico veterinário antes, durante e após internações, 

consultas e atendimentos, desde que seja constatada tal necessidade pelo médico veterinário que prestou atendimento 

ao animal, não ficando tal fornecimento atrelado unicamente ao período de possível internação do cão e sim da 

demanda de seu tratamento ainda que feito nas instalações do Grupamento de Busca e Salvamento; 

3.6. Realização dos serviços de vermifugação, de controle de ectoparasitas e de  vacinações periódicas dos 

cães, necessários conforme prescrições do médico veterinário responsável pelo atendimento, bem como manutenção 

do controle de tais intervenções (carteira de vacinas e etc.); 

3.7. Realização de coletas, exames laboratoriais ou mesmo biópsias (quando o caso exigir) de materiais 

biológicos (fezes, sangue, tecidos e outros) que subsidiem diagnósticos, desde que prescritos e/ou solicitados pelo 

médico veterinário que realizar atendimento do animal; 

3.8. Realização de exames de imagem como radiografias, ultrassonografias e ressonâncias magnéticas, bem 

como eletrocardiogramas, desde que prescritos e solicitados pelo médico veterinário que realizar o atendimento do 

animal; 

3.9. Atendimento ortopédico, clínico e odontológico em geral aos animais, bem como o fornecimento dos 

materiais necessários para tanto (gazes, ataduras, talas e materiais de imobilização, colares "elisabetanos", mordaças, 

coleiras e etc.); 

3.10. Realização de intervenções cirúrgicas, bem como de anestesiologia e fornecimento dos materiais 

necessários à realização dos procedimentos, mediante solicitação e prescrição do médico veterinário que realizar o 

atendimento ao animal; 

3.11. Realização de atividades correlatas, porventura, não contempladas nos itens acima, mas que sejam 

solicitadas ou prescritas pelo médico veterinário que realizar o atendimento do cão, e que sejam de relevância para o 

bem-estar e para a boa saúde do animal; 

3.12. Emissão de relatório mensal dos atendimentos prestados aos cães, por parte da empresa especializada 

Contratada, destinado ao Executor de Contrato designado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 

detalhando os serviços prestados naquele período e das prescrições médicas recomendadas. Caso não ocorram 

atendimentos no período indicado, o médico veterinário designado pela Contratada deverá emitir relatório informando da 

não prestação dos serviços e o motivo. 

3.13. Fornecimento de medicações; 

3.14. Realização de atividades correlatas não abordadas; 

3.15. Emissão de relatório mensal das atividades desempenhadas. 
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O serviço deverá ser executado de forma contínua, em virtude do mesmo ser de caráter indispensável à 

manutenção dos cães em condições satisfatórias e saudáveis para o emprego nos serviços de busca de pessoas 

desaparecidas e cadáveres em geral, devendo tal serviço ser executado conforme o descrito anteriormente, de forma 

que a contratação é passível de renovação na forma da lei. 

 

4. PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTRATADA: 

A Contratada deverá realizar os seguintes procedimentos veterinários, a saber: 

4.1. EXAMES LABORATORIAIS: Hemograma Completo, Eritrograma, Hematócrito, Leucograma, Pesquisa de 

Hematozoário, Pesquisa de inclusão Viral, Contagem de Plaquetas. 

4.2. BIOQUÍMICOS:  Creatinina, Ureia, ALT - Alanina Aminotransferase, FA - Fosfatase Alcalina, Glicose. 

4.3. URINA: EAS, Sedimentoscopia. 

4.4. PARASITOLÓGICO: Coproparasítologico. 

4.5. OUTROS: Raspado de Pele/Gram, Raspado de Pele, Cerume, Liquido Cavítário, Sorologia para cinomose. 

4.6. PERFIS: Perfil bioquímico; Perfil tireoidiano, Perfil hepático. 

4.7. PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS: Administração sc/im (inclui o fármaco), Assistência ao parto 

distócio, Bandagem elástica, Biopsia de pele com punch, Consulta, Coleta de sangue, Coleta de urina por sonda, 

Cistocentese, Curativo complexo, Curativo simples, Debridamento de ferida, Dermorrofia simples, Desobstrução uretral 

(não inclui anestesia), Enema, Esofagostomia (colocação de sonda), Eutanásia, Internação (até 10 Kg), Internação (de 

11 Kg a 30Kg), Internação (mais de 30Kg), Lavagem otologica, Mielografia (incluso: Rx, contraste, anestesia e material), 

Muleta de thomas, Oxigenoterapia (hora), Quimioterapia (taxa de manipulação - não inclui os quimioterápicos), Punção 

de medula óssea, Raspado de pele, Remoção de miiase e dermatobiose, Robertjones, Toracocentese, Transfusão de 

sangue, Vacina anti-rabica – ccz, Vacina anti-rábica, Vacina tríplice, Vacina quíntupla, Vacina octupla, Vermífugo (por 

comprimido). 

4.8. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (Não inclui anestesia): Ablação do conduto auditivo lateral, Amputação 

do pênis, Biopsia de pele incisional cirúrgica, Biopsia excisional ate 10 cm, Biopsia excisiqnal maior que 10 cm, 

Caudectomia acima de 60 dias patológico, Cesariana (cadela grande, média e pequena), Cistotomia, Colocação de 

dreno torácico, Conchectomia terapêutica, Correção de atresia anal complexa, Correção de eventracão complexa, 

Correção de divertículo retal, Correcão de evisceração complexa, Correção de fimose, Correcão de fistula reto vaginal, 

Correção de lábio leporino, Correção de torção gástrica com gastropexia, Denervacão coxofemoral, Dermorrafia 

complexa, Enteroanastomose, Enterotomia, Enucleacão, Exérese de neoplasia abdominal complexa, Exérese de 

neoplasia cutânea, Esofagotomia cervical, Esofagotomia transtoráxica, Esplenectomia, Gastrotomia, Herniorrafia 

perineal unilateral, Herniorrafia diafragmática, Herniorrafia inguinal unilateral, Herniorrafia umbilical, Laparotomia 

exploratória (cão grande, médio e pequeno), Mandibulectomia, Maxilectomia, Mastectomia unilateral parcial -  pequeno, 

Mastectomia unilateral radical -  pequeno, Mastectomia radical bilateral, Marsupializacão de rânula, Nefrectomia, 

Nefrotomia, Nodulectomia complexa, Orquiectomia criptorquídíco abdominal (terapêutica), Orquiectomia criptorquídíco 

inguinal (terapêutica), Orquiectomia terapêutica + ablação escrotal, Orquiectomia, Ovariohisterectomia (osh) eletiva -  

cadela, Osteossíntese de mandíbula, Prostatectomia, Redução de prolapso retal com colopexia, Redução de prolapso 

retal, Redução de prolapso vaginal/uterino; Remoção de corpo estranho de cavidade oral e face, Remoção da glânda 

salivar (sialocele), Resseçção da glândula ad-anal, Resseçção de papilomas orais, Rinotomia, Rinectomia, Toraootomia, 

Toracorrafia, Uretrostomia, Uretrostomia pré-esorotal, Uretrotomia, Otohematoma. 
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4.9. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO (Não incluí anestesia): Correção de fístula oronasal, Endodontia, 

Extração de dente decíduo (sem material e anestésico), Extração de dente permanente (sem material e anestésico), 

Extração de canino permanente (sem material e anestésico), Tratamento periodontal. 

4.10. PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (Não inclui anestesia): Blefaroplastias (cada olho), Catarata 

unilateral (facectomia), Ceratectomia (cada olho), Ceratoplastia, Ceratotomia (cada olho), Correção de entrópio ou 

ectrópio unilateral, Correção de entrópio ou ectrópio bilateral, Correção de triquiase unilateral, Correção de triquiase 

bilateral, Enucleação, Flap de terceira pálpebra, Recobrimento 360° conjuntival, Redução de prolapso do bulbo ocular, 

Redução de prolapso do bulbo ocular da glândula terceira pálpebra, Tarsorrafia. 

4.11. PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO (Não inclui anestesia e implantes): Amputação de membro torácico - 

(pequeno), Amputação de membro pélvico -  (pequeno), Amputação de ergot neonato (cada filhote); Amputação de 

ergot após 15 dias (cada  filhote), Amputação de falange (cada dedo), Artrodese do esqueleto apendicular (membro), 

Artrodese do esqueleto axial (coluna), Artroplastia excessiva da cabeça do fêmur, Acetabuloplastia, Acesso ao canal 

pélvico por osteotomia isquio púbica, Biópsia óssea, Correção de higroma, Curetagem óssea para tratamento de 

osteomielite, Curetagem osteocondral para tratamento de osteocondrite dissecante, Enxerto ósseo cortical, Enxerto 

ósseo cortical desmineralizado, Enxerto ósseo esponjoso, Fenestração, Fixação de patela, Hemilaminectomia, 

Imbricação de capsula articular, Neurectomia da capsula articular coxo-femural (denervação capsular), osteossíntese 

com pino intramedular (pequeno, médio e grande), Osteossíntese com fixador externo, Osteossíntese com placa óssea 

compressiva, Osteotomia tripla do quadril, Osteotomia oblíqua p/ correção de desvio angular, Sinfisiosidade, 

Substituição do ligamento cruzado, Substituição do ligamento colateral, Substituição do ligamento redondo, 

Trocleopastia do côndilo femural, Transposição da crista tibial. 

4.12. PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS: tranquilização/sedação, anestesia dissociativa, Anestesia geral 

intravenosa, Anestesia geral inalatória, Anestesia local, Epidural, Kit anti-sepsia. 

4.13. EXAMES DE IMAGEM: RX contrastado, RX por exposição, Ultrasonografia. 

4.14. DIVERSOS: Necropsia. 

4.15. BANHOS: Terapêuticos, Banho pet. 

 

5. FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

Os serviços descritos no item 3 deverão ser executados conforme elencados no referido item e conforme as 

seguintes condições: 

5.1. Os atendimentos necessários aos cães serão feitos tanto nas instalações da empresa Contratada, quanto 

de outras clínicas e/ou Hospitais veterinários que dispuserem dos recursos necessários ao bom atendimento dos 

animais, cabendo à Contratada arcar com os ônus referentes a tais transferências. O mesmo valerá para exames 

laboratoriais ou outros necessários ao diagnóstico e tratamento dos cães; 

5.2. Em caso de atendimentos externos à empresa Contratada, a mesma deverá providenciar o 

acompanhamento dos animais por médico veterinário credenciado de seu quadro de funcionários; 

5.3. A empresa Contratada deverá arcar com todos os ônus referentes ao objeto deste Contrato tais como 

impostos, taxas, seguros, encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes do mesmo; 

5.4. Plantão diário dos serviços médicos veterinários (consultas ou outros atendimentos e procedimentos), com 

atendimento emergencial em regime ininterrupto (24 horas por dia, 7 dias por semana), bem como remoção e transporte 

do animal quando solicitado pelo Contratante, na pessoa de militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 
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5.5. Internações necessárias, conforme prescrito por parecer do médico veterinário responsável pelo 

atendimento do animal, de maneira que sejam contemplados todos os meios necessários para tal internação, como 

alojamento dos cães em boxes individuais e que comportem comodamente o cão, pernoite dos animais e fornecimento 

de água, alimentação e materiais de consumo em geral, necessários à internação dos mesmos; 

5.6. Fornecimento das medicações prescritas pelo médico veterinário antes, durante e após internações, 

consultas e atendimentos, desde que seja constatada tal necessidade pelo médico veterinário que prestou atendimento 

ao animal, não ficando tal fornecimento atrelado unicamente ao período de possível internação do cão e sim da 

demanda de seu tratamento, ainda que feito nas instalações do Grupamento de Busca e Salvamento; 

5.7. Realização dos serviços de vermifugação, de controle de ectoparasitas e de vacinações periódicas dos 

cães, necessários conforme prescrições do médico veterinário responsável pelo atendimento, bem como manutenção 

do controle de tais intervenções (carteira de vacinas e etc.); 

5.8. Realização de coletas, exames laboratoriais ou mesmo biópsias (quando o caso exigir) de materiais 

biológicos (fezes, sangue, tecidos e outros) que subsidiem diagnósticos, desde que prescritos e/ou solicitados pelo 

médico veterinário que realizar o atendimento do animal; 

5.9. Realização de exames de imagem como radiografias, ultra-sonografias e ressonâncias magnéticas, bem 

como eletrocardiogramas, desde que prescritos e solicitados pelo médico veterinário que realizar o atendimento do 

animal; 

5.10. Atendimento ortopédico, clínico e odontológico em geral aos animais, bem como o fornecimento dos 

materiais necessários para tanto (gazes, ataduras, talas e materiais para imobilizações, colares “elizabetanos”, 

mordaças, coleiras e etc.); 

5.11. Realização de intervenções cirúrgicas, bem como de anestesiologia e fornecimento dos materiais 

necessários à realização dos procedimentos, mediante solicitação e prescrição do médico veterinário que realizar o 

atendimento ao animal; 

5.12. Realização de necropsias solicitadas pelo Contratante ou pelo médico veterinário responsável pelo 

atendimento do animal; 

5.13. Realização de sacrifício dos animais, quando tal recurso for prescrito pelo médico veterinário responsável 

pelo atendimento do animal, bem como descarte do cadáver, quando este for o caso requerido; 

5.14. Realização de atividades correlatas, porventura não contempladas nos itens acima, mas que sejam 

solicitadas ou prescritas pelo médico veterinário que realizar o atendimento do cão, e que sejam de relevância para o 

bem-estar e para a boa saúde do animal; 

5.15. Emissão de relatório mensal por parte de médico veterinário credenciado da empresa Contratada ao 

Executor do Contrato designado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, detalhando os serviços prestados 

naquele período e das prescrições médicas recomendadas. Caso não ocorram atendimentos no período indicado, o 

médico veterinário designado pelo contratado deverá emitir relatório informando da não prestação dos serviços e o 

motivo. 

5.16. O serviço deverá ser executado de forma contínua, em virtude do mesmo ser de caráter indispensável à 

manutenção da saúde dos cães para o emprego nos serviços de busca de pessoas desaparecidas e cadáveres em 

geral, devendo tal serviço ser executado conforme o descrito nos itens anteriores. 

5.17. A empresa Contratada deverá efetuar serviço de “taxi-dog” no âmbito do Distrito Federal, mediante 

emprego de veículo apropriado, sem ônus adicional para o Contratante, sempre que os animais não puderem ser 
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transportados até a clínica da empresa Contratada, devidamente autorizado pelo Executor do Contrato do CBMDF, no 

prazo máximo de duas horas, a contar do recebimento da solicitação. 

5.18. Caso haja necessidade da utilização de serviço de taxi-dog” fora dos limites do Distrito Federal, será 

solicitado à Contratada orçamento prévio quanto ao transporte, devendo o Executor do Contrato do CBMDF proceder a 

avaliação e comparação dos preço praticados no mercado e, caso seja vantajoso para a Contratante, será expedida 

autorização formal para que seja efetuado o transporte. 

5.19. Todo material/medicamento/insumo necessário ao serviço deverá ser fornecido pela Contratada, devendo 

para tanto, comprometer-se a fornecer os equipamentos necessários ao tipo de serviço a ser realizado. 

5.20.  Os serviços somente serão realizados mediante emissão prévia de respectiva OS – Ordem de Serviço 

pelo Executor do Contrato, para o qual a Contratada fornecerá, previamente, orçamento detalhado, com descrição, 

quantidades e valores unitários e totais dos serviços/materiais/medicamentos/insumos a serem utilizados, em 

conformidade com as planilhas anexas ao Contrato. 

5.21. Os serviços serão executados com estrita observância dos prazos e dos valores constantes da respectiva 

Ordem de Serviço. 

5.22. Os quantitativos de serviços/procedimentos/materiais aqui utilizados são referenciais e destinam-se a 

definição dos valores base da licitação. Tais quantitativos poderão ser aumentados ou reduzidos em decorrência da 

variação da demanda dos serviços eventuais. Mensalmente, antes da emissão da fatura de pagamentos, serão 

realizadas medições dos serviços realizados no atendimento do objeto da futura contratação e computando-se as 

eventuais multas. 

5.23. Eventuais serviços/materiais/medicamentos/insumos não existentes nas planilhas poderão ser 

demandados, para os quais a Contratada apresentará orçamento discriminativo, quantidade e preço, o qual será 

analisado pelo Executor do Contrato do CBMDF, que efetuará pesquisa em pelo menos três empresas do ramo, ficando 

a empresa Contratada responsável por efetuar os referidos serviços pela média aritmética dos preços encontrados. 

5.24. Caso a média aritmética dos orçamentos realizados pelo CBMDF seja superior ao posposto pela 

Contratada, valerá o de menor preço. 

5.25. A empresa vencedora deverá, após a execução dos serviços, encaminhar ao Executor do Contrato do 

CBMDF, no prazo máximo de quarenta e oito horas, Relatório de Atendimento, com todos os procedimentos realizados, 

medicamentos e exames, e ainda os diagnósticos técnicos referentes aos problemas que ocasionaram as patologias. 

5.26. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários na prestação dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

Contrato, sendo que as supressões poderão exceder ao limite de 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja acordo 

entre as partes Contratantes, com base no inciso II, parágrafo segundo, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, com a nova 

redação dada pela Lei n.º 9.648/98. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS: 

 A empresa vencedora deverá prover a qualidade dos produtos e serviços prestados ao consumidor através do 

Responsável Técnico, conforme a Resolução n.º 582, de 11 de dezembro de 1991, do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária. O estabelecimento deverá cumprir os requisitos contidos na Resolução n.º 1015, de 9 de novembro de 

2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

 A contratada deverá apresentar documentação comprobatória de capacidade técnica para executar os 

serviços. O executor do contrato exercerá o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados pela contratada. 
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 A contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

 

7. DO VALOR ESTIMADO: 

O valor total estimado para o serviço durante o período de 1 ano (novembro e dezembro de 2015 e janeiro a 

outubro de 2016) é de R$ 145,052,34 (cento e quarenta e cinco e cinquenta e dois reais e trinta e quatro 

centavos). 

Por se tratar de mera estimativa de gastos, os valores acima não se constituem em compromisso de empenho 

total por parte do CBMDF. 

 

8. PAGAMENTO: 

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do 

Distrito Federal, em parcelas, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua 

apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 

 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO PARA CORREÇÃO DE POSSÍVEIS VÍCIOS ENCONTRADOS: 

O serviço terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser renovado dentro das hipóteses previstas em Lei (para os 

casos de contratação de natureza contínua e ou de trato sucessivo). 

O prazo para a empresa Contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no objeto da 

contratação, por ocasião da entrega provisória do mesmo, ou no decorrer do prazo de garantia, e entregá-lo com as 

correções ou substituições necessárias será de no máximo 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação apresentada 

pela Administração à Contratada. 

 

10. DA GARANTIA: 

A empresa Contratada deverá fornecer garantia dos serviços realizados, mediante apresentação de certificado 

de Funcionamento do Conselho Regional de Medicina Veterinária, bem como uma relação de médicos e funcionários 

com respectivos registros legais para controle do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no prazo de vigência 

do Contrato, obrigando-se a Contratada a efetuar, a qualquer tempo, os reparos ou substituições de materiais e pessoal 

que apresentem divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para a Contratante, necessários à adequada 

execução do Contrato. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, 

resultantes da execução do Contrato; 

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
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Deverá constituir obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da 

prestação de serviço. 

A Contratada deverá responder pelos danos causados por seus agentes. 

A Contratada deverá ser obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Além das obrigações citadas acima a empresa executora do serviço obrigar-se-á a cumprir o especificado nos 

itens 5.1 a 5.26. 

 

13. ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante Termo Aditivo ao Contrato a ser assinado, com 

amparo no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, vedada à modificação do objeto. 

A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, 

prevista no Contrato, bem como, o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo 

valor, dispensa a celebração de aditamento. 

 

14. FISCALIZAÇÃO: 

13.1 - Ao Contratante é assegurado o direito de, ao seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente 

fiscalização de todas os serviços prestados pela Contratada. 

13.2 - A existência e atuação da fiscalização por parte do Contratante, em nada restringe as responsabilidades 

únicas, integrais e exclusivas da Contratada, no que concerne aos serviços prestados. 

 

15. PENALIDADES: 

O atraso injustificado na execução, bem como, a inexecução total ou parcial do Contrato a ser assinado deverá 

sujeitar a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral. 

 

16. DISSOLUÇÃO: 

O Contrato a ser assinado poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita 

de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do 

Contrato. 

 

17. RESCISÃO: 

O Contrato a ser assinado poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 

respectivo processo, na forma prevista no respectivo Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, 

sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

 

18. DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA: 

Os débitos da empresa executora do serviço para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, 

deverão ser inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, 

quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 
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19. EXECUTOR: 

O CBMDF deverá designar um Executor do Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas 

de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 

19. ANEXOS: 

I- Tabela de valores e 

II- Modelo de Ordem de Serviço. 

 

 Brasília-DF, em 22 de setembro de 2015. 

 

 
 
 

RÔMULO Quinhones Pires – Ten-Cel. QOBM/Comb. 

Chefe da SEPEC/DIMAT 
Matr. 1400035 
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I- PLANILHA DE PREÇOS 

 
TABELA 01  

 

EXAMES LABORATORIAIS 

MÉDIA 

Hemograma Completo 36,67 

Eritrograma 18,33 

Hematócrito 13,33 

Leucograma 21,67 

Pesquisa de Hematozoário 21,67 

Pesquisa de inclusão Viral 20,00 

Contagem de Plaquetas  12,67 

BIOQUÍMICOS 

Creatinina 25,00 

Ureia 25,00 

ALT - Alanina Aminotransferase 25,00 

FA - Fosfatase Alcalina 25,00 

Glicose 25,00 

URINA 

EAS 31,67 

Sedimentoscopia 18,33 

PARASITOLÓGICO 

Coproparasítologico 35,00 

OUTROS 

Raspado de Pele/Gram 35,00 

Raspado de Pele 26,67 

Cerume  20,00 

Liquido Cavítário 80,00 

Sorologia para cinomose 100,00 

PERFIL BIOQUÍMICO 110,00 

PERFIL TIREOIDIANO 210,00 

PERFIL HEPÁTICO 150,00 

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

ADMINISTRAÇÃO SC/IM (inclui o fármaco) 20,00 

ASSISTÊNCIA AO PARTO DISTÓCIO 466,67 

BANDAGEM ELÁSTICA 70,00 

BIOPSIA DE PELE COM PUNCH 86,67 

CONSULTA 106,67 

COLETA DE SANGUE 30,00 

COLETA DE URINA POR SONDA 20,00 

CISTOCENTESE 30,00 

CURATIVO COMPLEXO 80,00 

CURATIVO SIMPLES 50,00 

DEBRIDAMENTO DE FERIDA 143,33 

DERMORROFIA SIMPLES 143,33 

DESOBSTRUÇÃO URETRAL (não inclui anestesia) 200,00 

ENEMA 100,00 

ESOFAGOSTOMIA (colocação de sonda) 143,33 

EUTANÁSIA 383,33 

INTERNAÇÃO (até 10Kg) 216,66 
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INTERNAÇÃO (de 11 Kg a 30Kg) 233,33 

INTERNAÇÃO (mais de 30Kg) 250,00 

LAVAGEM OTOLOGICA ( cada ) 50,00 

MIELOGRAFIA (incluso: Rx, contraste, anestesia e 
material ) 

600,00 

MULETA DE THOMAS 183,33 

OXIGENOTERAPIA ( hora )  50,00 

QUIMIOTERAPIA (taxa de manipulação - não inclui 
os quimioterápicos) 

100,00 

PUNÇÃO DE MEDULA ÓSSEA 100,00 

RASPADO DE PELE 22,50 

REMOÇÃO DE MIIASE E DERMATOBIOSE 183,33 

ROBERTJONES 200,00 

TORACOCENTESE 183,33 

TRANSFUSÃO DE SANGUE 533,33 

VACINA ANTI-RABICA – CCZ 60,00 

VACINA ANTI-RÁBICA 56,67 

VACINA TRÍPLICE 60,00 

VACINA QUINTUPLA 93,33 

VACINA OCTUPLA 80,00 

VERMÍFUGO (por comprimido) 46,67 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (Não inclui anestesia) 

ABLAÇÃO DO CONDUTO AUDITIVO LATERAL 833,33 

AMPUTAÇÃO DO PÊNIS 733,33 

BIOPSIA DE PELE INCISIONAL CIRÚRGICA 266,67 

BIOPSIA EXCISIONAL ATE 10 cm 266,67 

BIOPSIA EXCISIQNAL MAIOR QUE 10 cm 416,67 

CAUDECTOMIA ACIMA DE 60 DIAS 
PATOLÓGICO 

400,00 

CADELA ( pequena ) 833,33 

CADELA ( média ) 866,67 

CADELA ( grande ) 933,33 

CISTOTOMIA 1.000,00 

COLOCAÇÃO DE DRENO TORÁCICO 800,00 

CONCHECTOMIA TERAPÊUTICA  500,00 

CORREÇÃO DE ATRESIA ANAL COMPLEXA 783,33 

CORRECÃO DE EVENTRACÃO COMPLEXA 933,33 

CORRECÃO DE DIVERTÍCULO RETAL 933,33 

CORRECÃO DE EVISCERAÇÃO COMPLEXA 1.283,33 

CORRECÃO DE FIMOSE 366,67 

CORRECÃO DE FISTULA RETO VAGINAL 933,33 

CORRECÃO DE LÁBIO LEPORINO 766,67 

CORREÇÃO DE TORÇÃO GÁSTRICA COM 
GASTROPEXIA 

1.833,33 

DENERVACÃO COXOFEMORAL 933,33 

DERMORRAFIA COMPLEXA 700,00 

ENTEROANASTOMOSE 1.000,00 

ENTEROTOMIA 866,67 

ENUCLEACÃO 500,00 

EXÉRESE DE NEOPLASIA ABDOMINAL 
COMPLEXA 

1.400,00 

EXÉRESE DE NEOPLASIA CUTÂNEA 700,00 

ESOFAGOTOMIA CERVICAL 700,00 

ESOFAGOTOMIA TRANSTORÁXICA 1.400,00 

ESPLENECTOMIA 933,33 

GASTROTOMIA 933,33 

HERNIORRAFIA PERINEAL UNILATERAL 750,00 

HERNIORRAFIA DIAFRAGMÁTICA 1.366,67 
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HERNIORRAFIA INGUINAL UNILATERAL 750,00 

HERNIORRAFIA UMBILICAL 450,00 

CÃO ( pequeno ) 766,67 

CÃO ( médio ) 766,67 

CÃO ( grande ) 766.67 

MANDIBULECTOMIA 1.033,33 

MAXILECTOMIA 1.033,33 

MASTECTOMIA UNILATERAL PARCIAL: pequeno 1.000,00 

MASTECTOMIA UNILATERAL RADICAL: pequeno 1233,33 

MASTECTOMIA RADICAL BILATERAL 1.800,00 

MARSUPIALIZACÃO DE RÂNULA 483,33 

NEFRECTOMIA 1.100,00 

NEFROTOMIA 1.366,67 

NODULECTOMIA COMPLEXA 450,00 

ORQUIECTOMIA CRIPTORQUÍDÍCO ABDOMINAL 
( terapêutica ) 

1.100,00 

ORQUIECTOMIA CRIPTORQUÍDÍCO INGUINAL ( 
terapêutica ) 

750,00 

ORQUIECTOMIA TERAPÊUTICA + ABLAÇÃO 
ESCROTAL 

550,00 

ORQUIECTOMIA 466,67 

OVARIOHISTERECTOMIA ( OSH ) ELETIVA: 
CADELA 

966,67 

OSTEOSSÍNTESE DE MANDÍBULA 1.400,00 

PROSTATECTOMIA 2.400,00 

REDUÇÃO DE PROLAPSO RETAL COM 
COLOPEXIA 

1.100,00 

REDUÇÃO DE PROLAPSO RETAL 783,33 

REDUÇÃO DE PROLAPSO VAGINAL / UTERINO 783,33 

REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO DE 
CAVIDADE ORAL E FACE 

166,67 

REMOÇÃO DA GLÂNDA SALIVAR (SIALOCELE) 700,00 

RESSEÇÇÃO DA GLÂNDULA AD-ANAL 500,00 

RESSEÇÇÃO DE PAPILOMAS ORAIS 500,00 

RINOTOMIA 600,00 

RINECTOMIA 800,00 

TORAOOTOMIA 1.966,67 

TORACORRAFIA 1.566,67 

URETROSTOMIA 1.000,00 

URETROSTOMIA PRÉ-ESOROTAL 1.466,67 

URETROTOMIA  800,00 

OTOHEMATOMA 500,00 

PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO (Não incluí anestesia) 

CORREÇÃO DE FÍSTULA ORONASAL 1.000,00 

ENDODONTIA 1.000,00 

EXTRAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ( sem material 
e anestésico ) 

80,00 

EXTRAÇAO DE DENTE PERMANENTE ( sem 
material e anestésico ) 

150,00 

EXTRAÇAO DE CANINO PERMANENTE ( sem 
material e anestésico ) 

250,00 

TRATAMENTO PERIODONTAL 350,00 

PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (Não inclui anestesia) 

BLEFAROPLASTIAS ( cada olho ) 600,00 

CATARATA UNILATERAL ( facectomia ) 3.000,00 

CERATECTOMIA ( cada olho ) 1.000,00 

CERATOPLASTIA 1.500,00 

CERATOTOMIA ( cada olho ) 1.200,00 
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CORREÇÃO DE ENTRÓPIO OU ECTRÓPIO 
UNILATERAL 

683,33 

CORREÇÃO DE ENTRÓPIO OU ECTRÓPIO 
BILATERAL 

1.366,67 

CORREÇÃO DE TRIQUIASE UNILATERAL 766,67 

CORREÇÃO DE TRIQUIASE BILATERAL 1.533,33 

ENUCLEAÇÃO 700,00 

FLAP DE TERCEIRA PÁLPEBRA 483,33 

RECOBRIMENTO 360° CONJUNTIVAL 1.000,00 

REDUÇÃO DE PROLAPSO DO BULBO OOULAR 700,00 

REDUÇÃO DE PROLAPSO DO BULBO OCULAR 
da glândula terceira pálpebra 

550,00 

TARSORRAFIA 566,67 

PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO (Não inclui anestesia e 
implantes) 

AMPUTAÇÃO DE MEMBRO TORÁCICO: 
(pequeno) 

1.000,00 

AMPUTAÇÃO DE MEMBRO PÉLVICO: (pequeno) 1.500,00 

AMPUTAÇÃO DE ERGOT NEONATO ( cada filhote 
) 

83,33 

AMPUTAÇÃO DE ERGOT APÓS 15 DIAS (cada  
filhote) 

233,33 

AMPUTAÇÃO DE FALANGE (cada dedo) 416,67 

ARTRODESE DO ESQUELETO APENDICULAR 
(membro) 

1.366,67 

ARTRODESE DO ESQUELETO AXIAL (coluna) 2.166,67 

ARTROPLASTIA EXCESSIVA DA CABEÇA DO 
FÊMUR 

1.800,00 

ACETABULOPLASTIA 1.833,33 

ACESSO AO CANAL PÉLVICO POR 
OSTEOTOMIA ISQUIO PÚBICA 

1.766,67 

BIÓPSIA ÓSSEA 566,67 

CORREÇÃO DE HIGROMA 566,67 

CURETAGEM ÓSSEA PARA TRATAMENTO DE 
OSTEOMIELITE 

700,00 

CURETAGEM OSTEOCONDRAL PARA 
TRATAMENTO DE OSTEOCONDRITE 
DISSECANTE 

1.200,00 

ENXERTO ÓSSEO CORTICAL 600,00 

ENXERTO ÓSSEO CORTICAL 
DESMINERALISADO 

800,00 

ENXERTO ÓSSEO ESPONJOSO 600,00 

FENESTRAÇÃO 1.833,33 

FIXAÇÃO DE PATELA 1.500,00 

HEMILAMINECTOMIA 2.333,33 

IMBRICAÇÃO DE CAPSULA ARTICULAR 816,67 

NEURECTOMIA DA CAPSULA ARTICULAR 
COXO-FEMURAL (denervação capsular) 

1.033,33 

OSTEOSSÍNTESE COM PINO INTRAMEDULAR 
(PEQUENO) 

1.700,00 

                                      (MÉDIO) 1.700,00 

                                        (GRANDE) 1.700,00 

OSTEOSSÍNTESE COM FIXADOR EXTERNO 1.933,33 

OSTEOSSÍNTESE COM PLACA ÓSSEA 
COMPRESSIVA 

2.433,33 

OSTEOTOMIA TRIPLA DO QUADRIL 1.833,33 

OSTEOTOMIA OBLÍQUA P/ CORREÇÃO DE 
DSVIO ANGULAR 

1.700,00 

SINFISIOSIDADE 1.533,33 
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SUBSTITUIÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO 1.066,67 

SUBSTITUIÇÃO DO LIGAMENTO COLATERAL 1.400,00 

SUBSTITUIÇÃO DO LIGAMENTO REDONDO 1.500,00 

TROCLEOPASTIA DO CÔNDILO FEMURAL 1.433,33 

TRANSPOSIÇÃO DA CRISTA TIBIAL 1.766,67 

PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS 

TRANQUILIZAÇÃO / SEDAÇÃO 150,00 

ANESTESIA DISSOCIATIVA 222,00 

ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 383,33 

ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 383,33 

ANESTESIA LOCAL 62,22 

EPIDURAL 300,00 

KIT ANTI-SEPSIA 18,89 

EXAMES DE IMAGEM 

RX CONTRASTADO 250,00 

RX POR EXPOSIÇÃO 110,00 

ULTRASONOGRAFIA 160,00 

DIVERSOS 

NECROPSIA 1666,67 

BANHOS 

TERAPÊUTICOS 55,00 

BANHO PET 51,67 

VALOR TOTAL 135.052,24 

 
TABELA 02  

EXAMES LABORATORIAIS Valor em R$ Quantidade Total em R$ 

Hemograma Completo 36,67 11 403,37 

Pesquisa de Hematozoário 21,67 11 238,37 

BIOQUÍMICOS 

Creatinina 25,00 11 275,00 

Ureia 25,00 11 275,00 

ALT - Alanina Aminotransferase 25,00 11 275,00 

FA - Fosfatase Alcalina 25,00 11 275,00 

Glicose 25,00 11 275,00 

EAS 31,67 11 348,37 

Sedimentoscopia 18,33 10 183,30 

PARASITOLÓGICO 

Coproparasítologico 35,00 11 385,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

Administração SC/IM (inclui o fármaco) 20,00 11 220,00 

Consulta               106,67 11 1.173,37 

Coleta de Sangue 30,00 11 330,00 

Coleta de Urina por Sonda 20,00 11 220,00 

Curativo Simples 50,00 5 250,00 

Internação (mais de 30Kg)               250,00 1 250,00 

Vermífugo (Por Comprimido) 46,67 22 1.026,74 

PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS 

Tranquilização / Sedação              150,00 5 750,00 

Anestesia Local 62,22 11 684,42 

KIT Anti-Sepsia 18,89 11 207,79 

EXAMES DE IMAGEM 

RX por Exposição              110,00 7 770,00 

Banho Terapêutico 55,00 11 605,00 

Banho Pet 52,67 11 579,37 

TOTAL GERAL 10.000,10 
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I- Modelo de Ordem de Serviço. 

 

NÚMERO:  DATA:  CONTATO:     

         

ANIMAL:  RAÇA:   SEXO:  D/N:  

 

SERVIÇOS: 

Descrição Qnt: Valor: 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PRODUTOS: 

Descrição Qnt: Valor: 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PRODUTOS: 

 

 

 

 

VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO: 

 
 
                       Executor de Contrato                                                             Empresa Contratada 
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A N E X O II – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
n.º ___/___ - CBMDF, nos termos do Padrão n.º 
01/2002. 
Processo n.º 053.001.710/2014. 

 
Cláusula Primeira – Das Partes 

O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, representado pelo Cel QOMB/Comb 
______, portador do RG nº ___ e do CPF nº ____, na qualidade de Diretor de Apoio Logístico do CBMDF, com 
delegação de competência prevista no Decreto Distrital n.º 26.362 de 11/11/2005 e a empresa ________________, 
doravante denominada Contratada, CNPJ n.º ________________, com sede em _________, representada por 
______________, portador do RG nº ____ e do CPF nº ____,  na qualidade de ______________. 
Cláusula Segunda – Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ n.º ______ (fls. ______), da Proposta de fls. ______ e 
da Lei n.º 8.666, de 21.06.93. 
Cláusula Terceira – Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ___________, consoante especifica o Edital de _________ n.º 
__________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 
Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei n.º 
8.666/93. 
Cláusula Quinta – Do Valor 

O valor total do contrato é de ______(_______), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, 
nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
I – Unidade Orçamentária: 
II – Programa de Trabalho: 
III – Natureza da Despesa: 33.90.39 
IV – Fonte de Recursos: 
6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho n.º _____,emitida em _______, 
sob o evento n.º ________, na modalidade ____________. 
Cláusula Sétima – Do Pagamento 

7.1 – O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 
Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, 
devidamente atestada pelo Executor do Contrato; 
7.1.1 - A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 
CNPJ: 08.977.914/0001-19; 
7.1.2 - A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na proposta de 
preços. 
7.2 – Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada 
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação pro rata 
tempore do IPCA (art. 04 do Decreto Distrital nº 36.246, publicado no DODF n.º 03, de 02 de janeiro de 2015); 

7.3 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 
correção monetária (quando for o caso). 
7.3 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 
I - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 
4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 
II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, (Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943). 
IV - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
Cláusula Oitava – Do Prazo De Vigência 
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O contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. 
Cláusula Nona – Das Garantias 

A garantia para a execução do Contrato será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante uma das seguintes 
modalidades a escolha do Contratado: fiança bancária, seguro garantia ou 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. 
Cláusula Décima – Da Responsabilidade do Distrito Federal 

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da 
execução do Contrato; 
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de 
serviço. 
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 
65 da Lei n.º 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, 
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, 
dispensa a celebração de aditamento. 
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

13.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades 
estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e suas alterações posteriores, que regulamentou a aplicação das sanções 
administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.º 8.666/1993 e 10.520/2002. 
13.2 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas previstas 
em edital e no presente contrato, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93 e do art. 7º da Lei n.º 
10.520/02, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do 
Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital. 
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável 

14.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 
14.2 – A rescisão amigável deve ser antecedida de manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na 
forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às 
conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
Cláusula Décima Sexta – Dos Débitos para com a Fazenda Pública 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e 
cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão 
unilateral do Contrato. 
Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, designará um Executor para o Contrato, que 
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, 
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que 
deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo CBMDF. 
Cláusula Décima Nona – Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente 
Contrato. 
 

Brasília, _____ de ___________ de 200__ 
 
Pelo Distrito Federal:       Pela Contratada: 

http://www.cbm.df.gov.br/


Folha nº ______________ 
 

Proc. 053.00__.____/201__. 
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ANEXO III 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

D E C L A R A Ç Ã O 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
( ) . ............................................ (data) ............................................................ (representante) (Observação: em caso 
afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

ANEXO IV 

M O D E L O 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o no 
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax no 

______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). 
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade no 
______________ e do CPF no _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de 

habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZASE pelas transações 
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do 
DF através do Decreto nº 25.966, de 23/06/2005. Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente 
Declaração/Termo, devidamente assinado à Seção de Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições do 
CBMDF, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no endereço: Setor de 
Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

_____________________________ 

Representante Legal 

Observações: Preferencialmente preencher em papel timbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no 

SICAF, toda a documentação necessária ao cadastramento no Comprasnet, tais como aquelas relativas à: 

I) habilitação jurídica, quando for o caso; 

II) qualificação técnica; 

III) qualificação econômico-financeira, quando for o caso; 

IV) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço – FGTS; 

V) regularidade fiscal perante s Fazendas Estaduais e Municipais; e 

VI) ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 
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