
 

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Superintendência de Seguros Privados 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
GEMAP  nº  13/2008 

 
 
 

I. DO OBJETO 
 

Visa o presente à contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços contínuos de telefonistas, sem uniforme e sem 
equipamento, para a Central Telefônica da SUSEP, localizada na Rua Buenos 
Aires, 256 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. 
 
 
II. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
II.1 - Atender com presteza e polidez os telefonemas externos e internos 
endereçados a Central Telefônica e a ramais postos à disposição das 
telefonistas, identificando-se, e, no caso de ligações externas, identificando 
também a Instituição: 
 
II.2 - Executar com  prontidão e respeito as ligações telefônicas em horário 
e escalonamento que lhe for determinado, dando preferência as ligações a 
serviço e não às ligações de caráter pessoal; 
 
II.3 - Confirmar o destinatário informado pelo usuário, antes de efetuar a 
transferência da ligação  para o mesmo; 
 
II.4 -  Zelar pela conservação dos equipamentos e linhas telefônicas,  
propondo ao gestor do contrato reposições e reformas que se fizerem 
necessárias; 
 
II.5 - Comunicar ao gestor do contrato todo e qualquer defeito que por 
ventura venham a surgir na Central Telefônica; 
 
II.6 -  Estar presente no local de trabalho, no horário determinado, 
comunicando ao DEAFI/GEMAP da Contratante eventuais faltas ou atrasos; 
 
II.7 -  Não deixar o local de trabalho, até ser rendida (o); 
 
II.8 - Cumprir as normas regulamentadas pela ANATEL (Agência Nacional 
de Telecomunicação); 
 



II.9 – Emitir os relatórios mensais de tarifação dos telefonemas efetuados 
por cada ramal da Contratante, encaminhamos os para o setor competente; 
 
II.10 - Fazer relatório dos telefonemas particulares efetuados por cada 
empregado da Contratante, encaminhando-os para o setor competente. 
 
II.11 – Fazer anotações das ligações solicitadas pelos empregados 
diariamente, identificando se foram efetuadas a serviço ou particular; 
 
II.12 – Consultar a Lista Telefônica, quando necessário, visando o melhor 
atendimento ao usuário; 
 
II.13 – Confeccionar back-up mensal dos dados gerados pelo sistema; 
 
II.14 – Atualizar dados cadastrais dos ramais no sistema de tarifação; 
 
II.15 – Cadastrar linhas telefônicas no sistema de tarifação; 
 
II.16 – Contactar o usuário quando a solicitação não for realizada. Exemplo: 
linha ocupada, número que não confere, tráfego ocupado e etc. 
 
 
 
III.     HORÁRIO DE TRABALHO 
 

 Os serviços serão executados em dias úteis dentro do período de 8h 
às 19h, em dois turnos, conforme necessidade da Contratante, mantendo 
carga horária de 6 (seis) horas diárias para cada turno, com 2 (duas) 
telefonistas, por turno. 
 
 
IV.       DA GESTÃO 
 

A Contratante exercerá, através do Coordenador da Gerência de 
Serviços da Contratante, ou servidor por ele indicado, a gestão dos 
serviços, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste 
Termo de Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da 
Contratada com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por 
pessoas habilitadas. Caberá ao responsável pela gestão do contrato, entre 
outras, as atribuições indicadas na forma do art. 67 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 
 
 

 
 

V. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
V.1 -  Fornecer os serviços com qualificação e experiência adequada a 
função, procedendo o treinamento e/ou reciclagem quando necessário; 
 
V.2 -   Ministrar orientação suficiente aos executantes dos serviços, sempre 
que se fizer necessário; 



 
V.3 -  Nomear um supervisor responsável pelos serviços, com a missão de 
garantir continuidade e o bom andamento dos mesmos, tomando as 
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas 
detectadas e comparecendo à SUSEP sempre que solicitado; 
 
V.4 - Manter supervisor capaz de tomar decisões compatíveis com suas 
funções e com os compromissos assumidos; 
 
V.5 - Cobrir ausências por qualquer motivo de seus empregados com outros 
de mesma função, devidamente habilitados, sob pena de desconto no 
pagamento mensal correspondente à unidade de serviço/dia; 
 
V.6 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, 
com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislações; 
 
V.7 - Implantar de forma adequada a execução e supervisão permanente 
dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os 
serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita 
ordem o ambiente de trabalho e equipamentos e materiais utilizados; 
 
V.8 - Manter os seus empregados devidamente identificados com crachá,  
com fotografia recente, correrem por conta da Contratada as despesas para 
sua confecção; 
 
V.9 - Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação do gestor do 
contrato, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 
Contratante; 
 
V.10 - Observar conduta adequada na utilização dos materiais, 
equipamentos e utensílios, objetivando o correto uso dos mesmos; 
 
V.11- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente; 
 
V.12 - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 
empregados, das normas disciplinares e operacionais determinadas pela 
SUSEP; 
 
V.13 -  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes direta ou 
indiretamente da execução destes serviços, tais como remunerações, 
encargos sociais, insumos, tributos e demais  gastos, sendo neles incluídos 
contratação ,  demissão de empregados, transporte, alimentação, crachás e 
seus complementos, além de treinamento e/ou reciclagem, dentre outras; 
 
V.14 – Fornecer, antecipadamente, nos termos da legislação vigente, 
alimentação e transporte adequados a seus empregados colocados à 
disposição da Contratante, através dos respectivos vales; 



V.15 – Abrir e manter disponível para todos os empregados colocando a 
disposição da Contratante conta em banco para recebimento do salário e 
demais proventos. 
 
V.16 - Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus 
empregados; 
 
V.17 - Responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à Contratante 
ou a terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seus empregados; 
 
V.18 - Responsabilizar-se ou apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas após assinatura do Contrato, seguro de acidentes para cobrir 
eventuais ocorrências em que sejam vitimados seus empregados, quando a 
serviço da Contratante; 
 
V.19 -  Aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pelo gestor 
do contrato;  
 
V.20 - Promover anotação, registro, aprovação e outras exigências dos  
órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-
se por todos os ônus decorrentes; 
 
V.21 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias 
ao atendimento de seus empregados acidentados, ou com mal súbito, por 
meio de seus representantes; 
 
V.22 - Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado; 
 
V.23 - Sempre que solicitado, deverá fornecer comprovante de 
cumprimento de suas obrigações com a legislação em vigor, inclusive 
comprovação de pagamento e obediência ao piso salarial, valor de vales 
relativos aos empregados colocados à disposição da Contratante sem que 
este ou outro caracterize vínculo empregatício com a Contratante; 
 
V.24 - Atender a Instrução Normativa Nº 02/2008 do MPOG, preenchendo 
as planilhas de formação de preços (Anexo I). 
 
V.25 – Comunicar a Contratante qualquer alteração em seu estatuto social, 
razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros 
dados pertinentes, a fim de serem tomadas às providências cabíveis; 
 
V.26 – Todas as comunicações referentes à execução dos serviços 
contratados serão consideradas regularmente encaminhadas se entregues 
ou remetidos pela Contratada através de protocolo, carta, telegrama ou fax, 
inclusive informações de alteração de estatuto social, razão social, CNPJ, 
dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes. 
 
 
 
 



VI. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
VI.1 - Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento 
dos serviços, permitindo livre acesso aos locais dos mesmos, dentro dos 
horários estipulados; 
 
VI.2 - Não utilizar os empregados da Contratada em outros serviços não 
abrangidos neste Termo; 
 
VI.3 -  Fornecer local, materiais, equipamentos e utensílios em quantidade e 
qualidade suficientes para o perfeito desenvolvimento dos serviços. 
 

VI.4 -  A Contratada deverá ser cadastrada na Junta Comercial . 

 

VI.5 – A empresa vencedora deverá apresentar atestado de capacidade 
técnica de pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 

VI.6 – Cópia do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da 
Categoria, vigente. 

 
 

VII.  DA PROPOSTA 

 

VI.1-   A proposta deverá conter planilhas de custos de formação de preços, 
nos padrões constantes da Instrução Normativa Nº 02/2008 do MPOG. 

VII.2-  Deverão constar da proposta as seguintes informações: 

1 – dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc.); 

2 – dados bancários (nomes e nºs do banco e da agência e nº da conta 
corrente); 

3 – preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras 
despesas aplicáveis; 

4 – prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 dias; 

5 – declaração de total concordância com as condições estipuladas 
neste Termo de Referência; 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

   

  Nº Processo   

  Licitação Nº    

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 

  

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)    

B Município/UF    

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio 
Coletivo 

  

D Tipo de serviço    

E Unidade de medida    

F Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de 
medida)  

  

G Nº de meses de execução contratual   

  

  

 

Anexo I-A – Mão-de-obra 

Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

Unidade de medida – tipos e quantidades 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características 
distintas) 

 Quantidade 

-     

-     

  

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-
obra 



2 Salário mínimo oficial vigente    

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

  

Nota: Deverão ser informados os valores unitários por empregado. 

I Remuneração  % Valor (R$) 

A  Salário      

B Adicional Noturno     

C  Adicional Periculosidade      

D  Adicional Insalubridade     

E  Outros (especificar)     

  Total de Remuneração     

  

III Insumos de Mão-de-obra(*) Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Uniformes/equipamentos   

D Assistência médica   

E Seguro de vida   

F Treinamento/Capacitação/ Reciclagem   

G Auxílio funeral   

H Outros (especificar)   

  Total de Insumos de Mão-de-obra   

Nota (*): o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor 
eventualmente pago pelo empregado). 

  

  

  

Anexo I-B 

Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas 



Nota: (1) Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, 
inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que 
devidamente justificado. 

(2) As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em 
determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos 
trabalhadores da contratada para com a Administração. 

  

Grupo "A": 

01 - INSS (____%)R$ 

02 - SESI ou SESC (____%)R$ 

03 - SENAI ou SENAC (____%)R$ 

04 - INCRA (____%)R$ 

05 - salário educação (____%)R$ 

06 - FGTS (____%)R$ 

07 - seguro acidente do trabalho (____%)R$ 

08 - SEBRAE (____%)R$ 

Grupo "B":  

09 - férias (____%)R$ 

10 - auxílio doença (____%)R$ 

11 - licença maternidade (____%)R$ 

12 - licença paternidade (____%)R$ 

13 - faltas legais (____%)R$ 

14 - acidente de trabalho (____%)R$ 

15 - aviso prévio (____%)R$ 

16 - 13º salário (____%)R$ 

Grupo "C" 

17 - aviso prévio indenizado (____%)R$ 

18 - indenização adicional (____%)R$ 



19 - indenização (rescisões sem justa causa) (____%)R$ 

Grupo "D": 

20 - incidência dos encargos do grupo "A" 

sobre os itens do grupo "B" (____%)R$ 

  

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS - 

R$ _______,__ (__________________________) (___%) 

VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais): 

R$_____,_____ (_____________________________________). 

  

  

Anexo I-C – Demais Custos 

  

Módulo: Demais componentes 

  Demais Componentes % Valor 

A Despesas 
Operacionais/administrativas 

    

B Lucro     

  Total de Demais Componentes     

  

  

Módulo: Tributos 

  Tributos % Valor 

A Tributos Federais (exceto IRPJ e 
CSLL) 

    

  (especificar)     

B Tributos Estaduais/Municipais     

  (especificar)     



C Outros tributos     

  (especificar)     

  Total de Tributos     

Nota: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor 
do faturamento.  

  

  

Anexo I-D – Quadros-resumo 

Quadro-resumo da Remuneração da Mão de Obra 

I Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por 
empregado) 

Valor unit. (R$) 

A Remuneração     

B Encargos sociais %   

C Insumos de mão-de-obra     

D Subtotal     

E Reserva técnica %   

  Total de Mão-de-obra     

Nota: (1) D = A + B + C  

(2) O valor da Reserva técnica é obtido multiplicando-se o 
percentual sobre o subtotal da mão-de-obra principal.  

Quadro-resumo do Valor Mensal do Serviço 

  Valor Mensal Total ref. Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

  Unid / Elementos Valor 

A Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços)   

B Insumos diversos (mat./maq./equip.)   

C Demais componentes.   

D Tributos   

E Valor mensal do serviço   

F 
Preço mensal do serviço com menor nº de dias trabalhados 
(quando for o caso)* 

  

G Valor por unidade de medida    



H 
Valor global da proposta 

(valor mensal do serviço. X nº meses do contrato). 

  

 (*) Valor Mensal da Mão-de-obra para prestação de serviços com menor nº de dias 
de execução contratual na semana (quando for o caso) = Valor mensal do serviço x 
Dias Efetivamente trabalhados / Dias da semana usados para cálculo do valor cheio 

 

 

 

  
 

 

 


