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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
CESUP Nº 02/2008 

 
1- DO OBJETO 
 

Visa o presente à contração de empresa para fornecimento e entrega de 1 (um) No-Break 
conforme especificações contidas nesse Termo de Referência.  
 
2- DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
2.1 – Especificações do No-Break: 
 

• 01 (um) - No-break de 20 KVA, tensão de entrada de 220V, trifásico, tensão de saída 
estabilizada 110/220V trifásico, com autonomia de 15 min para a carga prevista (15 
servidores, 4 monitores LCD, backup library, SAN, 20 switches de 48 portas, 2 switches core, 
2 roteadores). 
 

 
Atenção: Os materiais deverão ser NOVOS, não sendo aceitos, por exemplo, materiais 
reciclados ou remanufaturados. 
 
2.2 – FRETE 
O Frete deverá estar incluído no valor total a ser cobrado; 
 
 
3- DO PRAZO DE ENTREGA 
 

3.1 - O prazo para a entrega dos materiais é de no máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da 
data de recebimento do empenho. A entrega deverá ser feita, no horário de 9:00 às 17:00 horas, ao 
CESUP - Centro de Suporte Operacional na sede da SUSEP no Rio de Janeiro, Av. Presidente 
Vargas, 730 10º andar – Centro, RJ; 

3.2 - Deverá ser marcada a data da entrega, dentro do horário estipulado, pelo telefone 3233-4157. 
 
4- DO PAGAMENTO 

 
4.1- O pagamento será efetuado através de ordem bancária e crédito em conta corrente, em parcela 
única, em até 10 (dez) dias da entrega do material, mediante apresentação de fatura no protocolo 
da CONTRATANTE; 
 
4.2- Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA, enquanto estiver pendente de 
liquidação, obrigação imposta à mesma em virtude de inadimplência no objeto deste termo; 
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4.3- Antes do pagamento a SUSEP providenciará a emissão, através de consulta on-line ao Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de certidão de situação de regularidade da 
empresa CONTRATADA, e será juntada aos autos do próprio processo; 
 
4.4- Ocorrendo à necessidade de devolução de nota fiscal/ fatura, a contagem do prazo iniciar-se-á a 
partir da nova data de entrega no protocolo da SUSEP; 
 
4.5- Será feita retenção, calculada sobre o valor a ser pago, do Imposto de Renda, Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para a Seguridade Social (CONFINS) e contribuição para o 
PIS/ PASEP, exceto para quem optar pelo SIMPLES, que deverá comprovar tal situação, mediante 
fornecimento de cópia de Termo de Opção; 
 
 
5- DA FISCALIZAÇÃO 
   
5.1 A SUSEP exercerá, através da CESUP, a fiscalização e o acompanhamento da entrega, 

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 pessoa habilitada. 

 
6- DA PROPOSTA 
 

A proposta para deverá conter: 
 

a) Planilhas de custos e formação de preços devidamente preenchida, conforme item 8 desse Termo de 
Referência; 
 

b) Declaração de concordância com as condições estipuladas neste Termo de Referência; 
 

c) Dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc); 
 

d) Conta bancária (nome e número do banco, da agência e da conta corrente); 
 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 dias. 
 

f) Prazo de validade expresso na proposta. 
 

 
 
7- DISPOSIÇÕES GERAIS   

 
7.1 – A empresa contratada deverá repor os materiais que vierem com defeito de fabricação ou com 
qualquer outro tipo de defeito decorrente do transporte até o local da entrega, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis; 
 
7.2 – A contratada deverá entregar o material dentro das especificações contidas neste Termo de 
Referência, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, dos itens que, 
porventura, estejam fora das especificações, independente do motivo alegado; 
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7.3 - A inobservância ao disposto nos subitens 5.1 e 5.2 deste Termo de Referência implicará o não 
pagamento do valor devido ao Fornecedor, até que ocorra a regularização. 
 
7.4 - Todo o material deverá possuir garantia de 1 (um) ano. 
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8– DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 
 
 
PLANILHAS DE CUSTOS VALOR (R$) 
 
I – Material – No-Break, conforme especificação 
 

 

 
II – Transporte / Entrega de todo o material 
 

 

V III- Tributos incidentes (especificar nome, alíquota e valor, exceto 
IRPJ e CSLL) 

A____________________________________________________ 
B____________________________________________________ 
C____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

 
 
 
 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

 
V – OUTROS (especificar) 
 

 

 
TOTAL DA PROPOSTA 
 

 

 
OBS: Todos os itens da planilha de custos deverão ser OBRIGATORIAMENTE preenchidos. 
 


