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A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no Estado do Rio de Janeiro, 
mediante Pregoeiro designado pela Portaria SUSEP n° 3.053, de 14 de outubro de 2008, 
torna público que realizará às 14 horas, do dia 04 de dezembro de 2008, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, com autorização da Chefe do 
Departamento de Administração e Finanças da SUSEP, observando os preceitos da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2005, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 
n° 3.555, de 08/08/2000, da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, do 
Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, 
de 21/06/93 e suas respectivas alterações e conforme o Decreto nº 2.271, de 07/07/97 e 
IN 2 de 30/04/08 os quais poderão ser consultados através do endereço 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 14 horas do dia 24/11/2008 às 14 horas do dia 
04/12/2008 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 horas do dia 04/12/2008 

1 – DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de 
limpeza e conservação nas dependências da SUSEP no Distrito Federal, localizadas no Setor 
Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, 13º andar, Edifício Seguradoras – Brasília/DF. 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

São parte integrante deste Edital: 

Anexo I – Termo de Referência/Modelo de Proposta e Planilha de Preços. 

Anexo II – Declaração de vistoria. 

Anexo III – Declaração de veracidade das informações prestadas por 
terceiros em atestado de capacidade técnica. 

Anexo IV – Declaração de aptidão para execução e prestação dos serviços. 
Anexo V – Minuta de Contrato. 
Anexo VI - Acordo Entre Mpt E Agu Impede União De Contratar  
Trabalhadores Por Meio De Cooperativas De Mão-De-Obra. 
 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

3.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da Dotação 
Orçamentária consignada a SUSEP para o exercício de 2008.    

3.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria 
SUSEP n° 3.053, de 14 de outubro de 2008. 

3.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida através da 
Comissão Permanente de Licitações da SUSEP, situada na Av. Presidente Vargas, 730, 13º 
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo telefone (21) 3233.4099, pelo fax (21) 3233.4005, no 
horário de 9h e 30min às 17h, ou pelo e-mail comil@susep.gov.br.  
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4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Em cumprimento ao disposto no art. 6º, do Decreto nº 6.204, de 
05/09/2007, este Pregão será destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte: 

• 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; e 

• Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão. 

4.3 - A SUSEP abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de 
cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas 
atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar 
execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação 
ao prestador dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à 
prestação dos serviços terceirizados, sendo eles: 

a) – Serviços de limpeza; 
b) – Serviços de conservação. 
 

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

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 sítio 
www.comprasnet.gov.br. 
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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 responsabilidade 
legal do licitante ou de seu representante legal e 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 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 preço anual do 
serviço, em campo próprio, das 14 horas do dia 24/11/2008 às 14 horas do dia 
04/12/2008, 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 por meio do 
fax nº (21) 3233.4005, no prazo máximo de até 2 (duas) horas a contar da solicitação do 
Pregoeiro, ao término da fase de lances, com o preço anual do serviço, 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; 

7.5.5 - Planilha de Custo e Formação de Preços preenchida, conforme anexos  
do Termo de Referência (Anexo I do Edital). 
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8 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

A partir das 14 horas do dia 04/12/2008 terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico 26/2008, 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°junho de 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 preço anual do serviço. 

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. 

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 – O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances e desempates da sessão pública ou, quando for o caso, 
após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  

9.13 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante 
detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, na forma 
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do item 11 deste edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar da 
solicitação do Pregoeiro, inicialmente, mediante encaminhamento da 
documentação e proposta atualizada, contendo o item 11 do Termo de Referência, 
pelo fax (21) 3233.4005, com posterior envio dos originais ou cópias autenticadas, 
em 2 (dois) dias úteis, a contar do Aceite da proposta. 

9.13.1 – A perda desses prazos acarretará a não aceitação da proposta da 
licitante. 

 

10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo 
sobre aceitação dos preços obtidos.  

10.2 – O valor para aceitação das propostas ou melhores lances (critério 
de aceitabilidade) é 21.116,28 (vinte e um mil, cento e dezesseis reais e vinte e 
oito centavos).  

10.2.1 - Os lances ou as propostas que estiverem acima desses valores 
poderão não ser aceitos (as) pelo Pregoeiro. 

10.3 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 

10.4 – Ocorrendo, durante a fase de Aceitação/Habilitação, nova 
situação de empate, haverá novo desempate na forma do item 9.11 deste Edital. 

10.5 – 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 (após o término do desempate, se houver), 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. 

10.6 – Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.2.1, o Pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, nos termos do item 
9.13. 

 

11 – DA HABILITAÇÃO 

A Licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos de 
habilitação: 

11.1 - 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. 

11.2 - Situação regular perante o SICAF, fato que será verificado “on 
line” no ato da Sessão Pública, onde, para fins de habilitação, a verificação nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, 
conforme o art. 25 §§1º e 4º do Decreto nº5.450/05. Caso alguma informação esteja 
desatualizada no referido sistema, inclusive o Balanço Patrimonial, a empresa 
deverá comprovar sua regularidade na forma do item 9.13 deste Edital. 
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11.3 – As declarações de Inexistência de Fato Superveniente, de Não 
Emprego de Mão de Obra de Menor, de Cumprimento dos Requisitos Estabelecidos 
na Lei Complementar Nº 123/2006 para Qualificação como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte e de que conhece e concorda com todas as condições 
estabelecidas no Edital e atende todos os requisitos de Habilitação serão enviadas 
de forma virtual, ou seja, o fornecedor no momento da elaboração e envio de proposta, 
também enviará as referidas declarações, as quais somente serão visualizadas pelo 
pregoeiro na fase de habilitação, quando também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos 
fornecedores, por solicitação do pregoeiro, não havendo mais a necessidade do envio 
desses documentos por meio de fax ou original. 

11.4 – No mínimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado de execução de serviço de características 
semelhantes ao descrito no objeto, com a respectiva averbação (certidão de registro) no 
CRA. 

11.5 – 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico do Administrador Responsável 
Técnico pela execução dos serviços objeto deste contrato e comprovante de habilitação 
junto ao CRA; 

11.6 - Comprovante de vínculo empregatício ou vínculo de sociedade entre a 
empresa e o Administrador que será o Responsável Técnico pela execução dos serviços. 

11.7 - Cópia de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da 
categoria, vigente. 

11.8 - Declaração de Vistoria (Anexo II) comprovando que o Licitante 
vistoriou as instalações da SUSEP em Brasília (Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, 13º 
andar, Edifício Seguradoras – Brasília/DF) e está ciente de suas condições físicas. 

11.9 – Declaração de veracidade das informações prestadas por terceiros em 
atestado de capacidade técnica (Anexo III). 

11.10 - Declaração de Aptidão para o prestação dos Serviços (Anexo IV). 

11.11 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos. 

11.12 – 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, conforme dispõe o Art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 
31/05/2005. 

11.13– A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste 
item implicará a inabilitação da proponente. 

11.13.1 – Às microempresas e empresas de pequeno porte, 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame (art. 4º, 
inciso XV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002), prorrogável por igual 
período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

11.13.1.1 – A prorrogação do prazo previsto no item 11.13.1 
será concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a 
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não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para 
o empenho, devidamente justificados. 

11.13.2 – A não regularização da documentação no prazo previsto 
no item 11.13.1 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

11.14 - A inabilitação do licitante cuja proposta foi aceita pelo Pregoeiro importa 
no exame da oferta subseqüente (após o término do desempate, se houver), verificando 
sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, e assim sucessivamente, 
obedecendo a ordem de classificação das propostas. 

  

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. 

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 Av. Presidente Vargas, 730, 13º 
andar, 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 Comprasnet, em campo próprio, e serão dirigidas ao Ordenador de 
Despesa da SUSEP, o qual decidirá sobre os recursos após apreciação do parecer do 
Pregoeiro. 

 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não assinar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
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documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e das demais cominações 
legais. 

13.2 - O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e 
nos prazos estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, no que couber, as penalidades previstas, 
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 mensal 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 Sétima – 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 Pública, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

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. 

13.3 - A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula poderá ser aplicada 
de forma isolada ou cumulativamente com quaisquer das demais, devendo o valor da multa 
ser cobrado na forma do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

13.4 - 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. 

13.5 - A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 
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14 – DO PAGAMENTO 

14.1 - Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado 
pela CONTRATANTE em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de 
ordem bancária e crédito em conta corrente, em até 5 (cinco) dias úteis, se a nota fiscal / 
fatura, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos necessários ao 
pagamento, for entregue no Protocolo da CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês 
subseqüente ao vencido e atestada pelo Fiscal do Contrato. Caso não seja respeitado este 
prazo pela CONTRATADA, o pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis contados 
da referida entrega. 

14.2 - Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções atribuídas à 
CONTRATADA, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da data da entrega no protocolo da 
CONTRATANTE, de nova nota fiscal/fatura, corrigida e sem rasuras. 

14.3 - Não será pago o valor relativo aos dias não trabalhados pelo empregado, 
bem como os encargos que venham a incidir sobre este valor no caso de não cobertura. 

 14.4 - Os pagamentos estão condicionados à comprovação de recolhimento das 
contribuições devidas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, relativas aos empregados da CONTRATADA, postos à disposição da CONTRATANTE. 

14.5 - Será feita consulta on-line, sobre a situação da CONTRATADA, no Sistema 
de Cadastro Único de Fornecedores – SICAF, com a conseqüente emissão de certidão que 
comprove sua regularidade. 

14.6 - Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, exceto 
se a CONTRATADA tiver optado pelo SIMPLES, hipótese em que deverá comprovar tal 
condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que esta 
opção não seja vedada pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006. Será aplicado o 
percentual constante da tabela de retenção da Instrução Normativa n°480, de 15 de 
dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal ou a que vier a substituí-la.  

14.7 - O número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, indicado na 
nota fiscal/fatura, deverá coincidir com o apresentado na proposta da CONTRATADA, o qual 
será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de notas de empenho. 

14.8 - A CONTRATADA não poderá interromper a execução dos serviços em 
função de pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta Cláusula. 

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 – O licitante será responsável pela fidelidade de suas informações e pela 
legitimidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na 
legislação pertinente. Qualquer contato do Pregoeiro com os licitantes só deverá ser 
efetuado via COMPRASNET, correio eletrônico ou fax. 

15.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação 
pelos proponentes das condições do Edital cujo desconhecimento não poderá ser alegado. 

15.4 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
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15.5 – Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital 
serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 
subseqüente aos ora fixados. 

15.6 – 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. 

15.7 – O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas no julgamento da habilitação e 
das propostas que não alterem a substância das mesmas e dos documentos, mediante 
despacho fundamentado e registrado em ata, sendo acessível a todos e atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

15.8 - A empresa proponente será responsável por todas as informações 
prestadas na sua Proposta sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações 
venham a induzir o Pregoeiro a erro de julgamento. 

15.9 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão Eletrônico deverão 
ser enviados por meio eletrônico até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, através do endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 

15.10 – O CNPJ lançado eletronicamente para envio da Proposta Comercial 
vinculará o licitante junto a SUSEP para fins de emissão de empenho junto ao Sistema, não 
havendo possibilidade de alteração do mesmo, sob pena de análise da proposta 
subseqüente. 

15.11 – A realização da Vistoria de que trata o item 11.8 ficará a cargo 
da ERGDF, por meio prévio agendamento nos tel.s (61) 3224-3008 ou (61) 3223-
2129, a ser realizada de segunda a sexta-feira, no período de 9:30 às 12 horas ou 
de 14:30 às 17 horas., e será obrigatória para a participação do certame. 

15.12 – O licitante que não realizar vistoria prévia nas instalações da  
SUSEP em Brasília terá a sua proposta recusada pelo Pregoeiro. 

15.13 – Os pedidos de esclarecimentos e avisos serão devidamente respondidos 
pelo Pregoeiro em campo próprio no site de compras do Governo Federal 
www.comprasnet.gov.br podendo ser acessado pelos licitantes através da tela do 
fornecedor.  

 

Rio de Janeiro,          de                  de 2008. 

 

 

 
Livio Medina Tavares 
Pregoeiro da SUSEP 

 
 


