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MINISTÉRIO DA FAZENDASUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2008 
 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará, às 14 horas 

do dia 21 de fevereiro de 2008, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo 

Menor Preço, conforme autorização da Senhora Chefe do DEAFI, conforme Portaria 

SUSEP n° 2.228, de 15/08/2005, contida no Processo SUSEP 15414.004330/2007-

64, observados os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002; a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; o Decreto nº 

3.555, de 8 de agosto de 2000, e suas respectivas alterações; o Decreto n° 5.450, de 

31 de maio de 2005; o Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, aplicando-se 

subsidiariamente 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, ou www.comprasnet.gov.br. 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ENVIO DAS PROPOSTAS: das 10 horas do dia 11/02/2008 às 14 horas do dia 

21/02/2008 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 horas do dia 21/02/2008 

 

1 – DO OBJETO 

Visa o presente a Contratação de Companhia Seguradora para cobertura dos 

bens móveis e imóveis da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, por um 

período de 12(doze) meses, contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão, danos 

elétricos e responsabilidade civil, conforme especificação no Termo de Referência 

(Anexo I). 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

Este Edital é constituído de um documento principal e seus anexos, a saber: 

Anexo I –Termo de Referência; 
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Anexo II –Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da  

  Habilitação e de Não Emprego de Mão-de-Obra de Menor; 

Anexo III –Declaração de veracidade de informações prestadas por terceiros em 

  Atestado  Técnico. 

 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 3.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da 

Dotação Orçamentária consignada a SUSEP. 

 3.2 - A despesa com o fornecimento anual de que trata o objeto é estimada em 

R$ 29.949,55. 

  3.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: 

Portaria SUSEP nº 2.726, de 3 de agosto de 2007. 

  3.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida através da 

Comissão Permanente de Licitações, da SUSEP, situada na Rua Buenos Aires, 256 – 3° 

andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo telefone (21) 3806-9996, ou pelo fax 

(21) 2509-2395, no horário de 9h e 30min às 17h, ou pelo e-mail 

comil@susep.gov.br.  

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: que se 

encontrarem em processo de falência, 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. 

 A intermediação de corretores de seguros nas contratações de seguros 

celebrados por órgãos públicos não encontra amparo no ordenamento 

constitucional vigente (Instrução SUSEP Nº 19/1999). 

 

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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 5.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma 

eletrônica. 

 5.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

 5.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame.  

 5.4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 

ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço eletrônico comil@susep.gov.br.   

 

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 6.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 

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

www.comprasnet.gov.br. 

 6.2 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 

credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da 

data de realização do pregão. 

 6.3 – O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 6.4 – 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 para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 6.5 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 

exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SUSEP, responsabilidade por 

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

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

 7.1 – 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. 

 7.2 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
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perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

 7.3 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha 

privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta Comercial, com 

valor anual, em campo próprio, das 10 horas do dia 11/02/2008 às 14 horas do 

dia 21/02/2008, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 7.4 – Como requisito para a participação no pregão o licitante deverá 

manifestar, também em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

 7.5 – As Propostas Comerciais deverão ser formuladas e enviadas através do 

fax nº (21) 2509-2395, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após o 

término da etapa de lances, com o valor anual, atualizadas em conformidade com os 

lances eventualmente ofertados, devendo estar inclusas todas as despesas, de 

qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, contendo os seguintes 

dados: 

7.5.1 – dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, 

telefone e fax); 

7.5.2 – conta bancária (Nome e número do banco, da agência e número 

da conta corrente); 

7.5.3 – preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras 

despesas aplicáveis; 

7.5.4 – prazo da validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) 

dias. 

 

8 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

  A partir das 14 horas do dia 21/02/2008 terá início à sessão pública do 

Pregão Eletrônico 03/2008, com a divulgação das Propostas Comerciais recebidas e 

início da etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto nº 

5.450, publicado no Diário Oficial da União de 1°/06/2005. 

 

9 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 9.1 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 9.2 – Para efeito de lances, será considerado o valor anual. 
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9.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 

fixado e as regras de aceitação deste Edital. 

 9.4 – Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance 

que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

 9.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 9.6 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos 

demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

 9.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances 

do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos praticados. 

 9.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 

Pregoeiro aos participantes, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.  

9.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 

Pregoeiro. 

9.10 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o 

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

determinado também pelo sistema. Em seguida, será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

9.11 – Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá 

encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim 

decidir sobre sua aceitação. 

 9.12 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o 

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

determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

 9.13 – Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá 

encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
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apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim 

decidir sobre sua aceitação. 

 9.14 – O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a 

negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  

 9.15 – Quando não for possível a conclusão do certame durante a sessão, o 

Pregoeiro encerrará a etapa de lances, divulgando posteriormente, o resultado de 

julgamento, através do Diário Oficial da União. 

 9.16 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da 

melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, na forma do item 10 deste 

edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo esta comprovação se 

dar mediante encaminhamento da documentação através do fax (21) 2509-2395, 

com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, em 2 (dois) dias 

úteis, a contar da confirmação do recebimento do fax. 

 

10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 10.1 O Critério de Aceitabilidade é de R$ 29.949,55, sendo esse o valor 

máximo para a despesa. 

 10.2 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo 

sobre aceitação dos preços obtidos.  

 10.3 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o 

resultado de julgamento das Propostas de Preços. 

 10.4 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda ao Edital. 

 10.5 – Ocorrendo à situação a que se refere o subitem 10.3, o Pregoeiro poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, nos termos do item 9.12. 

 

11 – DA HABILITAÇÃO 

  A Licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos de 

habilitação: 
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 11.1 – Documentação comprobatória de situação regular perante a Fazenda 

Nacional, a Seguridade Social – INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, bem como a Fazenda Estadual e Municipal. 

           11.1.1 – Poderá a licitante deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que já constem atualizados do sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF. 

11.2 – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da 

Habilitação e Não Emprego de Mão-de-Obra de Menor (Anexo II). 

11.3 – Atestado de capacidade técnica em papel timbrado e identificação do 

emitente, firmados por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para as quais 

tenha prestado serviços equivalentes aos do objeto desta Licitação; 

11.4 – Declaração de Veracidade de Informações Prestadas por Terceiros em 

Atestado de Capacidade Técnica (Anexo III). 

 11.5 – A documentação referida neste item 11 (Da Habilitação), deverá ser 

entregue nos termos do disposto no item 9.14 deste Edital. 

11.6 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos. 

11.7 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo 

I, do Dec. nº 3.555, de 08/08/2000. 

 11.8 – A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item 

implicará a inabilitação da proponente. 

   

12 – DOS RECURSOS 

 12.1 – Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la, 

durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em formulário próprio do 

sistema, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do 

vencedor. 

 12.2 – O licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do 

recurso, por escrito, que será disponibilizado a todos os participantes. 

 12.3 – Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3 (três) 

dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente.  

 12.4 – É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a 

finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões. 
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 12.5 – A decisão do Pregoeiro, quando mantida, deverá ser motivada e 

submetida à apreciação da autoridade responsável pela licitação.  

 12.6 – O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles 

atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 

 12.7 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 12.8 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo. 

 12.9 – Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos 

interessados na Comissão Permanente de Licitações, na Rua Buenos Aires, 256 – 3° 

andar, Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis no horário de 9h e 30min às 17h. Não serão 

conhecidos os recursos interpostos, vencidos os respectivos prazos legais. 

 12.10 – As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, 

tempestivamente no endereço acima, e dirigidas ao Ordenador de Despesa da SUSEP, 

o qual decidirá sobre os recursos após apreciação do parecer do Pregoeiro.  

 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 

prazos estabelecidos sujeitará o Licitante ou a adjudicatária às penalidades constantes 

do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como a penalidade prevista 

no art. 14 do Decreto 3.555 de 8 de agosto de 2000, conforme dispõe o Art. 28, § 

único, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 

   

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 14.1 – O licitante será responsável pela fidelidade de suas informações e pela 

legitimidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 14.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na 

legislação pertinente. 

 14.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação 

pelos proponentes das condições do Edital cujo desconhecimento não poderá ser 

alegado. 

 14.4 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

 14.5 – Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste 
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Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 

normal subseqüente aos ora fixados. 

 14.6 – É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

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

do processo. 

 14.7 – Todos os contatos do pregoeiro serão feitos apenas via Sistema ou por 

Correio Eletrônico. 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2008. 

 

 

RAFAEL QUARESMA DE MELO 

Comissão Permanente de Licitação 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

GEPAR 10/2007 
 
 
 
 

1. OBJETO 

 
1.1 - Visa o presente a Contratação de Companhia Seguradora para 

cobertura dos bens móveis e imóveis da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, por um período de 12(doze) meses, 
contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos 
e responsabilidade civil, conforme especificação. 

 
 

2. DOS BENS, VALORES E COBERTURAS 

 
2.1- A cobertura por seguro destina-se aos bens elencados na tabela 

referencial I, com limite máximo de garantia a ser contratado na 
forma de risco relativo. 

 
2.2- As coberturas adicionais (Danos Elétricos e RC) deverão ser 

contratadas por risco absoluto (tabela referencial II).  
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Tabela Referencial -I 

 
 
 

 

Nº 
 

Endereço 
 

Atividade 
 

Situação 
 

Área Total
 

Custo p/ 
m2 
R$ 

Valor do 
imóvel 

R$ 

 
Conteúdo 

R$ 

 
Extin- 

tor 

Hidran- 
te 
 

Rede 
 Sprin-

kler 

Brigada 
Incêndio

 
 
1 
 
 

Setor Bancário Sul, Qd. 1 –
Bl. K 13º andar. Distrito 
Federal 

Escritório Cedido à 
SUSEP – 
Seguro no 

condomínio 

Não 
aplicável 

 

Não 
aplicável

 

Não 
aplicável 

 
102.829,69 

 

 
Sim 

 
Não 

 
 

 
Não 

 
 

 
Não 

 

 
2 
 

Prédio na Rua Buenos Aires,
256 – sede. Rio de janeiro 

 
–

RJ 

Escritório  
Próprio 

 

 
4.108,96m2

 
1.204,56

 

 
4.943.634,27 3.705.581,88

 

 
Sim 

 
Sim 

 

 
Não 

 

 
Não 

3 
 

Prédio na Rua Buenos Aires,
264 – anexo. Rio de Janeiro

 
 

– RJ 

Deposito de 
patrimônio 

 
Próprio 

 

 
3.822,00m2

 
1.331,10

 
5.087.461,34

 
425.846,23 

 
Sim 

 
Não 

 

 
Não 

 

 
Não 

4 
 
 

Av. Franklin Roosevelt, 39 –
2º e 3º andares. Rio de
Janeiro - RJ 

 
Arquivo Geral 
(documentos 
e processos) 

Cedido à 
SUSEP – 
Seguro no 

condomínio 

Não 
aplicável 

 
 

Não 
aplicável

 
 

Não 
aplicável 

 
42.520,18 

 
 

 
Sim Sim 

 
 

Não 
 
 

Não 
 
 

5 
 
 

Rua Piaui, 220, 3º andar –
Santa Efigênia – Belo 
Horizonte - MG 

Escritório Cedido à 
SUSEP – 
Seguro no 

condomínio 

Não 
aplicável 

 
 

Não 
aplicável

 
 

 
Não 

aplicável 23.451,00 
 
 

 
 

Sim 

 
 

Sim 
 
 

Não 
 
 

Não 
 
 

6 

Av. Pres. Vargas, 730 – 7º,
8º, 9º, 10º, 13º andares e 
subsolo (parte) – Rio de 
Janeiro - RJ 

 Escritório Cedido à 
SUSEP 

Seguro no 
condomínio 

Não 
aplicável 

 

Não 
aplicável

 

 
Não 

aplicável 872.960,00 
 

 
 

Não Não 
 

Sim 
 

Sim 
 

 
7 
 

Travessa Padre Eutíquio,
141, Conjun. 601/602 

 
–

Sexto andar – Belém - PA 

Escritório  
Próprio 

 
109,66m2 

 

 
258,90 

 

 
28.391,29 18.524,20 

 

 
Sim 

 
Não 

 

 
Não 

 

 
Não 

 
     Subtotais 10.059.486,90 5.191.713,19     

     Total 
I.  
II. R$ 15.251.200,08 

 
   

 
 
 
 

Tabela Referencial -II 
 
 

Limites Máximos de Indenização e Franquias 

Coberturas 
 

Risco Limite Máximo 
Indenização 

Franquias 
(R$) 

Incêndio, queda de raio e 

explosão de qualquer natureza 

Relativo R$ 15.251.200,08 
 

---o--- 

Danos elétricos 
 

Absoluto R$ 1.525.120,00 POS 10% c/ 

mín. 500,00 
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Responsabilidade civil - 

condomínio 

Absoluto R$ 1.525.120,00 --o-- 

 

 

3.           DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

  
 

3.1- A empresa participante que apresentar resultado igual ou menor de 
1(um), em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, 
por ocasião da consulta ao SICAF, deverá possuir a Certidão de 
Regularidade, obtida no site da Susep. 

 
3.2 –   A seguradora participante deverá apresentar os seguintes documentos: 

 
a) Atestado(s) de capacidade técnica em papel timbrado e identificação 

do emitente, firmado(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, para as quais tenha prestado serviços equivalentes aos do 
objeto desta Licitação, isto é, compatível em característica 
equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Básico. 

 
b) Comprovação de assistência imediata das cidades listadas no Projeto 

Básico, através de apresentação pela seguradora de seu Estatuto 
Social  mais recente, encontrando-se o mesmo aprovado pela Susep 
para checagem se sua área de atuação no território nacional. 

 

4.           DA HIPÓTESE DE CO-SEGURO E RESSEGURO 

 
4.1 – Será admitida a participação de seguradoras em regime de co-seguro 

e/ou resseguro, nos termos do Decreto-Lei n.º 73/66, da Lei 
Complementar n.º 126/07, da Resolução CNSP n.º 164/07 e demais 
normas vigentes, devendo a proposta única, ser apresentada pela 
líder, elencando co-seguradora(s) / ressegurador, bem como a 
participação de cada entidade na aceitação dos riscos do objeto do 
contrato de seguro em pauta . 

 
a) A constituição do co-seguro / resseguro deverá ser efetivada por 

compromisso público ou particular, assumido em conjunto pela líder, 
por cada uma das co-seguradoras e pelo ressegurador, em caso de 
resseguro. 
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b) A Seguradora participante da licitação na condição de co-seguradora 
está obrigada, a exemplo da líder, a apresentar todos os documentos 
de habilitação, bem como aceitar todas as demais condições 
estabelecidas em Edital. 

 
c) Qualquer Seguradora somente poderá participar da licitação com uma 

única proposta, seja de forma individual, seja sob o regime de co-
seguro. 

 
d) Em havendo co-seguro, na Apólice a ser emitida deverá ser inserida 

uma cláusula dispondo que o líder será a única seguradora 
diretamente responsável, por si própria e pelas co-seguradoras, 
perante a SUSEP, quanto ao fiel cumprimento de todos os 
compromissos assumidos nos termos do presente Edital, da proposta 
apresentada e da Apólice emitida. 

 
e)        A Seguradora líder será responsável pelo recebimento de prêmios e 

repasse às co-seguradoras das parcelas que lhes couber, bem como 
pelo pagamento integral à SUSEP das indenizações devidas em 
decorrência de sinistros, independentemente do recebimento das 
cotas-parte das co-seguradoras, excetuando-se a devida participação 
do ressegurador, no caso do resseguro. 

 

5.           DO PAGAMENTO 

 
5.1 –  O pagamento será efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

após o recebimento da apólice, mediante depósito na conta-corrente 
da CONTRATADA. 

 
5.2 – Antes do pagamento a SUSEP providenciará a emissão, através 

de consulta on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, de certidão da situação de regularidade 

da empresa contratada, que será juntada aos autos do processo 

próprio. 

 

5.3 –  Será feita retenção, calculada sobre o valor a ser pago, do Imposto 
sobre a Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
Contribuição para a Seguridade Social (COFINS) e Contribuição 
para o PIS/PASEP, exceto para quem optar pelo SIMPLES, que 
deverá comprovar tal situação, mediante fornecimento de cópia do 
Termo de Opção. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
6.1 – A CONTRATADA se obriga a: 

 
 

a) Não transferir a terceiros o presente contrato, por qualquer forma e 
nem mesmo parcialmente, bem como subcontratar qualquer das 
prestações a que está obrigado, sem prévio consentimento por escrito 
da SUSEP; 
 

b) Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter 
conhecimento por força da contratação; 

 
c) Solicitar os esclarecimentos necessários para o regular cumprimento 

dos  termos contratuais à Gerência de Material, Patrimônio e Arquivo 
- GEPAR; 

 
d) Manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Assim, sempre que expirar a validade, e durante a vigência do 
Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a renovar todos os 
documentos relativos à regularidade no SICAF - Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (art. 55, inciso XIII da Lei 
nº 8.666/93). 

 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA SUSEP 

 
 7.1 – A SUSEP se obriga a proporcionar todas as condições para que a 

CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro deste Projeto. 
 
 

8.           DA FISCALIZAÇÃO 

 
8.1 – A fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais será 

exercida pelo Coordenador da GEPAR ou por servidor por ele 
designado, denominado doravante FISCAL, devidamente 
credenciado pelo Departamento de Administração e Finanças da 
SUSEP o qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
contrato, e de tudo dará ciência à SUSEP, conforme art.67, 
parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 
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8.2 – O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte da 
SUSEP (art. 70 da Lei nº 8.666/93). 

 
 

8.3 – A SUSEP se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o 
serviço prestado em desacordo com o Contrato (art. 76 da Lei nº 
8.666/93). 

 
 

9.           DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
 

9.1– O contrato vigorará durante 12 (doze) meses a partir da data do 
recebimento do empenho. 

 
 

10.         DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS 

 
 10.1 – É vedado à Contratada: 

 
 
  a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
 
  b) ceder ou transferir a terceiros o Contrato e os direitos e obrigações 

dele decorrentes, salvo com prévia anuência da SUSEP; 
 
  c) interromper unilateralmente o serviço sob alegação de 

inadimplemento por parte da SUSEP; 
 
  d) publicar quaisquer relatórios, entrevistas, detalhes ou informações 

sobre este Contrato, bem como seu andamento, sem o prévio 
consentimento da SUSEP. 

 
 
 

10.2 - A relação da Contratada com a Contratante restringe-se ao alcance do 
objeto contratual, não implicando qualquer relação de subordinação 
hierárquica. 

 
 
10.3 – Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro 

Federal da cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer 
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outro a que, porventura, tenham ou possam vir a ter direito, por mais 
privilegiado que seja (art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93). 

 
10.4 –  Os casos omissos serão analisados pela Procuradoria Federal junto à 

SUSEP, à luz da legislação vigente, servindo de subsídio à posterior 
decisão da Administração. 
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO E NÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 
 
 
 
(Razão Social da empresa), (n° de inscrição no CNPJ), com sede em 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 
para os fins do Pregão Eletrônico n° 03/2008, declara expressamente que: 

a) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

 
b) Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, nem emprega menores dezesseis anos em trabalho 
algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 
 
 
 

Rio de Janeiro (RJ),           de            2007. 
 

 

______________________________ 

(Representante Legal da Empresa) 

(Nº da Identidade) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR 
TERCEIROS EM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

Declaro, na qualidade de representante legal da empresa 
(Razão social da empresa), que as informações prestadas pelo(a) Sr(a) (nome do 
subscritor/subscritora) do atestado técnico em anexo são VERDADEIRAS. 

 

Fico CIENTE através desse documento que declarar fato que 
sabe ser inverídico, com a finalidade de fraudar licitação pública, pode vir a constituir 
crime apurável pelo Ministério Público na forma da Lei.  

 
 
 

Rio de Janeiro (RJ),           de            2008. 
 
 
 

______________________________ 

(Representante Legal da Empresa) 

(Nº da Identidade) 
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