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A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará, às 10 

horas do dia 21 de novembro de 2008, licitação na modalidade CONVITE, tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme autorização da Senhora Chefe do DEAFI, de 
acordo com a Portaria SUSEP n° 2.228, de 15/08/2005, observados os preceitos 
legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
as condições deste Edital, o qual poderá ser consultado através dos endereços na 
Internet www.susep.gov.br, www.comprasnet.gov.br e na SUSEP – CEDOC, 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL  

LOCAL: Av. Presidente Vargas, 730 -13º andar – Centro - Rio de Janeiro/RJ - 
SUSEP 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 horas do dia 21/11/2008. 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa  especializada em 
prestação de serviços de fiscalização, tendo em vista a implantação do Sistema 
de Incêndio e Pânico da SUSEP, localizada na Rua Buenos Aires, 256, Centro – 
Rio de Janeiro/RJ, em conformidade com o Projeto Básico, Anexo I deste Edital. 

1.2 Não havendo expediente na data marcada para o recebimento e abertura dos 
envelopes com Documentos e Propostas, o recebimento destes dar-se-á no 
primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local. 

1.3 Em cumprimento ao disposto no art. 6º, do Decreto nº 6.204, de 
05/09/2007, esta licitação será destinada exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

2. PRAZO 

2.1 O prazo para a execução de todos os serviços será de 90 (noventa) dias 
corridos, contado a partir da assinatura do Contrato.  

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Cada empresa participante apresentar-se-á com apenas 1 (um) representante, 
procurador, sócio ou titular, que será o único a intervir em qualquer fase do 
procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua 
representada. 

3.2 Para a representação referida no subitem anterior, torna-se necessário e 
obrigatório estar munido de documentação hábil, conforme se especifica: 

3.2.1 Cédula de Identidade; 

3.2.2 Comprovante de capacidade de representação: 
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a) sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos os seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura. 

b) no caso de representante ou procurador, o credenciamento far-se-á 
por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida e que outorgue poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em nome da Proponente, 
acompanhado do Estatuto ou Contrato Social em vigor, que 
comprove essa competência do Outorgante. 

3.3 Os documentos constantes no subitem 3.2 deverão ser entregues no local, dia e 
hora fixados para realização deste certame. A não apresentação ou incorreção 
dos documentos de credenciamento não inabilitará a Licitante, mas impedirá o 
representante de se manifestar e responder pela mesma. 

4. DA HABILITAÇÃO 

4.1 Todos os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por 
cartório competente, por membro da Comissão, ou por meio de publicação em 
órgão da imprensa Oficial.  

4.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: que se 
encontrarem em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial, concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação; que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em 
licitação e/ou impedidas de contratar com a SUSEP ou tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; que estejam 
constituídas na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
ou que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si; que, 
mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante. 

4.3 Poderão participar da presente Licitação as empresas registradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do Decreto n.º 
4.485, DE 25/11/2002 cuja regularidade de cadastramento e/ou habilitação 
parcial serão confirmadas por meio de consulta “on line”, no ato de abertura da 
Licitação.  

4.4  Fica facultada à licitante que não se enquadrar nas hipóteses previstas na 
condição anterior a apresentação dos documentos a seguir relacionados 
comprovando possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos : 

 
4.4.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

I – registro comercial, no caso de empresa individual; 
II– ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
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III – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
IV – decreto de autorização, em se tratando de empresa  ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir.  
 

4.4.2    Relativos à Regularidade Fiscal: 
 I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 II- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com objeto contratual; 

 III- prova de regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e 
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 

 IV – prova de regularidade relativa à seguridade Social (CND-INSS), 
Dívida Ativa da União  e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrado situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 

 
4.4.3   Relativos à Qualificação Econômica Financeira: 

 I – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 

 II – Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das 
empresas deverá atender aos índices contábeis definidos abaixo nas 
mesmas condições estipuladas no SICAF: 

 LG – Liquidez Geral (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo, 
divididos por Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

 SG – Solvência Geral (Ativo Total, dividido pelo Passivo Circulante + 
Exigível a Longo Prazo 

 LC – Liquidez Corrente (Ativo Circulante, dividido pelo Passivo 
Circulante) 
III – No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, será 
atendida mediante a apresentação dos balancetes de constituição e do 
mês anterior ao da data fixada para realização da licitação. A 
comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na 
obtenção do Índice de Solvência (S) igual ou maior do que 1 (um), 
calculado e demonstrado pelo Licitante, na proposta, por meio da 
seguinte fórmula: 
 

 S=             Ativo total                   = ou > 1 
           Passivo Exigível Total 
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4.5    A empresa com seu cadastramento regular, cuja documentação obrigatória e 
parcial esteja válida, estará apta a participar da Licitação, na modalidade do 
presente certame, nos termos da IN MARE 05, de 21 de julho de 1995 e 
alterações constantes da IN MARE 01 de 17 de maio de 2001, devendo ainda 
apresentar: 

a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de Inexistência de Fatos 
Impeditivos de Habilitação, conforme modelo contido no Anexo III deste 
Edital; 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que não emprega menor de 
idade, conforme modelo disposto no Anexo IV deste Edital; 

c) Declaração de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros; 

d) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado na entidade profissional competente, comprovando 
a aptidão da Licitante para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação. 

e) Declaração da licitante que possui em seu Quadro Permanente, ou 
contratado para este fim, profissional de nível superior, com Registro no 
CREA e detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 
de pelo menos 1 (um) Contrato com características semelhantes ao 
objeto deste Certame. Todos os atestados deverão ser emitidos em papel 
timbrado do órgão ou da empresa declarante, assinados, carimbados, 
datados; deverão,outrossim, estar devidamente certificados pelo CREA, na 
forma da legislação cabível; 

f) O engenheiro e/ou Arquiteto responsável deverá comprovar vinculação 
profissional com a empresa apresentando: 

 e.1) Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 e.2) Se sócio: Contrato Social devidamente arquivado no órgão 
competente; 

g) Declaração de Visita e Vistoria de que tomou ciência das condições locais, 
onde serão prestados os serviços, fornecida pela Administração, declarando 
que o Engenheiro e/ou Arquiteto responsável técnico da licitante vistoriou o 
local, conforme modelo constante do Anexo V deste edital.  

h) Declaração de Cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 
Complementar Nº 123/2006, para qualificação como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 

4.6 A não apresentação de documentos ou não cumprimento de quaisquer das 
exigências deste item impedirá a participação na fase seguinte do certame, 
designada PROPOSTA.  Não será aceito nenhum protocolo de entrega em 
substituição aos documentos relacionados neste Convite. 

4.7 As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de PROPOSTAS. 
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4.8 A documentação exigida deverá ser entregue no dia, hora e local determinados 
neste certame, com o conteúdo numerado seqüencialmente, em envelope 
devidamente fechado por cola ou lacre, com a seguinte inscrição: 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
CONVITE SUSEP- 02/2008 
DIA E HORA DA ABERTURA: 21/11/2008, às 15:00 horas. 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA _____________ 
CNPJ ________________ 
ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO 

5. DA PROPOSTA 

5.1 A Proposta (ENVELOPE N.º 2) deverá obedecer às seguintes especificações: 

a) ser apresentada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente 
em papel timbrado da Licitante e redigida com clareza, em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, digitada ou 
impressa, numerada seqüencialmente, devidamente datada e assinada na 
última folha e rubricada nas demais pela Licitante ou seu representante 
legal; 

b) conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data da abertura; 

c) conter prazo de execução do serviço objeto deste Edital; 

d) apresentar preço global da proposta,  

e) consignar, em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, o 
preço global da proposta; 

f) devem estar consignados, nos preços apresentados, impostos, taxas, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, comerciais, despesas de seguros, 
fretes e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, 
conforme Planilha Estimativa de Preços, Anexo II deste Edital. 

5.2 No caso de divergência, prevalecerá o preço por extenso sobre a expressão em 
algarismos. 

5.3 Não se admitirá Proposta que apresente preço global simbólico, irrisório, ou de 
valor zero. 

5.4 Serão desclassificadas as Licitantes que não atenderem às exigências contidas 
neste Ato Convocatório. 

5.5 Os preços propostos serão de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, 
não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais, seja 
para menos. 

5.6 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da Proposta apresentada, 
seja em relação ao preço, pagamento, prazo ou em qualquer condição que 
importe a modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas 
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destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações estas que serão 
avaliadas quando da análise das Propostas pela Comissão. 

5.7 As Propostas deverão ser entregues no dia, hora e local designados neste 
Convite, com conteúdo numerado seqüencialmente, em envelope devidamente 
fechado por cola ou lacre, com a seguinte inscrição: 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
CONVITE SUSEP  Nº. 02/2008 
DIA E HORA DA ABERTURA: 21/11/2008, às 15:00 horas. 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA _____________ 
CNPJ ________________ 
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA 
 

6. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

6.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, a Comissão 
receberá envelopes distintos, devidamente identificados e lacrados. Os 
envelopes deverão indicar o número da licitação e seu conteúdo: 
"DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", respectivamente, nos 1 e 2. 

6.2 Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes de Documentação e 
Propostas e iniciada a sessão pública, nenhum Documento ou Proposta será 
recebido pela Comissão. 

6.3 Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO, que 
será verificada e rubricada pela Comissão e Licitantes. Caso a Comissão julgue 
necessário poderá suspender a reunião para análise da documentação, 
diligências e consultas, marcando nova data e horário para prosseguimento dos 
trabalhos, comunicando sua decisão às Licitantes. 

6.4 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os 
envelopes que contenham as Propostas, devidamente lacrados, ficarão em 
poder da Comissão, rubricados pela mesma e pelos representantes 
credenciados das Licitantes, até que seja decidida esta fase. 

6.5 Havendo interposição de recursos, a Comissão manterá em seu poder os 
envelopes de "PROPOSTA" devidamente fechados, lacrados e rubricados, até o 
término do período recursal de que trata o item I, art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

6.6 Não havendo Licitantes inabilitadas ou, se todas as inabilitadas manifestarem 
desistência expressa de interpor recurso, intenção esta que constará da ATA a 
ser lavrada e assinada por todas as Licitantes presentes, ou após o julgamento 
dos recursos interpostos, proceder-se-á à abertura das Propostas, sendo as 
mesmas rubricadas, folha por folha, pelas Licitantes, na presença da Comissão. 
Caso esta julgue necessário, poderá suspender a reunião, marcando nova data 
e horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão às 
Licitantes. 
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6.7 Completada a fase de Habilitação e decididos os Recursos Administrativos 
ocasionalmente interpostos, a Comissão devolverá às empresas inabilitadas os 
envelopes n.º 2 - "PROPOSTA" - devidamente lacrados. 

6.8 Ocorrendo a inabilitação de todas as Licitantes ou a desclassificação de todas as 
Propostas, a Administração poderá fixar aos Licitantes o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de outras Propostas (Art. 48, § 3º da Lei  n.º 8.666/93). 

6.9 No julgamento das Propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 
objetivos definidos nesta Licitação, os quais não devem contrariar as normas e 
princípios estabelecidos pela Lei n.º 8.666/93. 

 
7. DO JULGAMENTO 
 

7.1 O julgamento da Licitação será realizado em 2 (duas) fases: 
 

a) Habilitação, que compreenderá a análise dos documentos apresentados, no 
envelope DOCUMENTAÇÃO (n.º 1) de todas as Licitantes; 

b) Julgamento das Propostas, que compreenderá análise dos documentos 
contidos no envelope n.º 2 das Licitantes, de acordo com o critério de 
menor preço global. 

7.2 Será considerada vencedora a Licitante cuja proposta for classificada como a de 
menor preço global. 

7.3 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste 
Edital e seus anexos, bem como aquelas que apresentem valor excessivo, assim 
considerado aquele que estiver acima do valor definido como critério de 
aceitabilidade, ou manifestamente inexeqüíveis. (art. 48 da Lei 8.666/93) 

7.4 No caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, a Comissão procederá ao 
desempate através de sorteio, na forma prevista no § 2º, art. 45 da Lei n.º 
8.666/93. 

7.5 Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de licitação 
será submetido à Chefia do DEAFI da SUSEP, para que proceda a devida 
homologação e adjudicação. 

 
8. DO PREÇO 

8.1 Os preços inerentes à execução dos serviços será o apresentado na proposta da 
licitante vencedora e incluirão todas as despesas legais ou adicionais, sendo 
estes fixos e irreajustáveis. 

8.2 O critério de aceitabilidade, que a SUSEP se propõe a pagar pelos serviços, 
é de R$ 27.234,00 (vinte e sete mil duzentos e trinta e quatro reais). 
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9. DO PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária e crédito em conta 
corrente, em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data da entrega da nota 
fiscal/fatura, devidamente discriminada e atestada, em 3 (três) parcelas mensais 
correspondente 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato e uma quarta 
parcela de 25% (vinte e cinco por cento), após a conclusão definitiva dos 
serviços, e dos demais documentos necessários no protocolo da 
CONTRATANTE.  

9.2 Constatada situação de irregularidade da Contratada perante o SICAF, cuja 
comprovação se dará mediante consulta on-line, devendo seu resultado ser 
impresso e juntado ao processo, a mesma será notificada, por escrito, para que 
no prazo de 10 (dez) dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente a sua defesa.  Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da 
Administração. 

 
9.3 A Administração procederá aos pagamentos a serem efetuados, às retenções na 

fonte, em conformidade com os procedimentos previstos na legislação vigente. 
 
 
10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1 Será emitida Nota de Empenho de despesa em favor da Licitante vencedora, 
conforme disposição do Capítulo III da Lei n.º 8.666/93, em que a empresa terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para a 
retirada da Nota de Empenho. 

10.2 Da Nota de Empenho constarão todos os elementos apresentados pela Licitante 
vencedora que tenham servido de base à Licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Convite e seus anexos. 

10.3 A recusa injustificada do adjudicado em retirar a Nota de Empenho no prazo de 5 
(cinco) dias úteis após a comunicação sujeitará a empresa à perda do direito de 
ser contratada e às penalidades previstas nos arts. 81 e 87, inciso III, da Lei n.º 
8.666/93. 

10.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, 
nas situações previstas no art. 64 § 1º da Lei n.º 8.666/93. 

 
11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

11.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa entregar o 
objeto desta Licitação; 

b) Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na entrega do objeto 
da presente Licitação; 

c) Efetuar o pagamento do valor da contratação, conforme Cronograma Físico-
Financeiro. 
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12  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o objeto desta Licitação de acordo com as especificações 
constantes do Convite e seus anexos, dentro do prazo estabelecido; 

b) Atender, prontamente, a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE; 

 
13 DA RESCISÃO 

13.1 Contrato resultante da presente Licitação poderá ser rescindido de conformidade 
com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

13.2 Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa, formalizada conforme o inciso 
I, art.79 da Lei n.º 8.666/93, à CONTRATADA são assegurados os direitos 
previstos no § 2º do referido artigo. 

 
14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

14.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 
prazos estabelecidos sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes nos art. 
86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando 
estipuladas as seguintes penalidades: 

 
a) Advertência; 
b) multa, calculada sobre o valor global do Contrato:  

b.1) de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 5% 
(cinco por cento), nos casos de atraso da entrega da garantia contratual, 
conforme estabelecido na Cláusula Sexta – Da Garantia, até que a 
CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão 
contratual; 

b.2) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 
20% (vinte por cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos 
significativos para a CONTRATANTE, até que a CONTRATADA dê solução 
à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.3)  de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) 
ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no início ou 
conclusão dos serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que a 
CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão 
contratual; 

b.4) de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 
 

c)   suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para 
contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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d)  declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante a autoridade que 
aplicou a penalidade. 

e)   A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula poderá ser aplicada 
de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, devendo o 
valor da multa ser descontado do pagamento ou da garantia que houver sido 
prestada e, na hipótese de não ser coberto totalmente o valor da multa, 
prevalecerá o disposto no § 1º, do art. 87, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

f)  Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a 
CONTRATADA poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade 
competente poderá conferir efeito suspensivo, se presentes razões de 
interesse público, devidamente fundamentadas, conforme dispõe o art. 109, 
I, “f” e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993. 

g)  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 
 

 
15 DOS RECURSOS 
 

15.1 Dos atos praticados pela Administração em decorrência do presente certame 
licitatório, cabem, no prazo de 2 (dois) dias úteis, os recursos previstos no art. 
109 da Lei  n.º 8.666/93. 

 
 

16 DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

16.1 Esclarecimentos relativos ao presente Convite serão prestados pela Comissão 
Permanente de Licitação - COMIL,  tel. (0XX21) 3233.4099/ 4096,  e fax (0XX21) 
XXXXX, na Av. Presidente Vargas, 730, 13º andar -  Centro Rio de Janeiro/RJ 

 
17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

17.1 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo. 

 
17.2 Fica assegurado à Comissão o descrito nas letras "a" e "b", abaixo, no interesse 

da Administração: 
a) Alterar as condições deste certame, divulgando novo prazo para a abertura 

da Licitação, na forma do § 4º, do art. 21, da Lei n.º 8.666/93, e 
b) Adiar a data de abertura desta Licitação, divulgando a nova data marcada. 

 
17.3 A SUSEP poderá revogar a presente Licitação por interesse público, e anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do 
art. 49 da Lei n.º 8.666/93, não cabendo às Licitantes direito à indenização. 
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17.4 Não será classificada a Licitante que, por inadimplência, tenha dado causa a 
rescisão de Contrato anteriormente celebrado com a SUSEP, ou à qual tenha 
sido aplicada a pena prevista no art. 87, Incisos III ou IV, da Lei n.º 8.666/93, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação. 

 
17.5 A Comissão poderá desclassificar proponentes por ato fundamentado, sem 

direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, caso comprove qualquer fato que desabone a idoneidade financeira 
e/ou a capacidade técnica ou administrativa destas proponentes. 

 
17.6 Cópias deste Ato Convocatório e de seus anexos deverão ser retiradas no 

endereço citado no subitem 16.1, Até 24 horas antes da abertura dos envelopes, 
sendo fornecidas gratuitamente às interessadas. 

 
17.7 Qualquer cidadão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

abertura dos envelopes pode impugnar o ato convocatório, devendo a 
Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 
17.8 Fazem parte integrante e indissolúvel deste Edital: 

 
Anexo I Projeto Básico  

Anexo II Planilha Estimativa de Preços 

Anexo III Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

Anexo IV Modelo Declaração de que não emprega menor de idade; 

Anexo V Declaração de Visita e Vistoria 

Anexo VI Minuta do Contrato 
 

 
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2008. 

 
 

 
Daniel Silva Rodrigues Alves 

Comissão Permanente de Licitação 
Presidente 

    


