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ANEXO C  
MINUTA DE CONTRATO

 
Contrato para prestação de serviços 
contínuos de vigilância que fazem entre 
si a Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP e a <nome da 
empresa>. 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada 
ao Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na 
Avenida Presidente Vargas, nº 730, 7º, 8º, 9º, 10º e 13º andares, Centro - Rio de Janeiro - RJ, 
neste ato representada pela Chefe do Departamento de Administração e Finanças, Srª. Vilma 
de Oliveira Gatto, brasileira, viúva, portadora do documento de identidade nº 2142885, 
expedido pelo IFP/RJ e inscrita no CPF - MF sob o nº 109574997-87, consoante delegação de 
competência conferida pela Portaria SUSEP n° 2.786, de 9 de novembro de 2007, doravante 
denominada CONTRATANTE e a <nome da empresa>, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 
<n° do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato representada pelo <nome do 
representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de identidade nº 
<n° da identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° 
do CPF>, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si e celebram o presente 
Contrato, nos termos do Pregão Eletrônico nº X/200X, em conformidade com a Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas respectivas 
alterações, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, as demais normas complementares, e do que consta do Processo 
SUSEP nº 15414.004039/2008-77, mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços contínuos de vigilância nas dependências da CONTRATANTE, 
localizadas na Rua Buenos Aires, 256 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, conforme quadro 
abaixo: 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a partir 
de XX de xxxxxxxxxx de 200X, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
limitada a 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA executará os serviços na forma e período estipulados nos itens 
2 – Do Quantitativo e Características dos Postos e 3 – Da Descrição dos Serviços, constantes 
do Anexo XXX do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 
a) prover toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos Postos, nos regimes 

contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente 

b) fornecer mão-de-obra qualificada, devidamente legalizada e com experiência de, no 
mínimo, um ano de experiência na função; 

c) ministrar orientação, treinamento e/ou reciclagem suficiente ao executante do serviço, 
sempre que se fizer necessário; 

d) implantar adequadamente a execução e supervisão dos serviços, de forma a obter uma 
operação correta e eficaz, realizando sempre os serviços de forma meticulosa, mantendo 
em perfeita ordem o ambiente de trabalho,  equipamentos e materiais utilizados; 

Serviço Quantitativo Escolaridade Carga Horária  
 Vigilante 1 Curso de Formação e 

Treinamento de Vigilante 
12(doze) horas diurnas, de 

segunda a sexta-feira 
 Vigilante 1 Curso de Formação e 

Treinamento de Vigilante 
12 (doze) horas diurnas, de 
segunda-feira a domingo 

 Vigilante 1 Curso de Formação e 
Treinamento de Vigilante 

12 (doze) horas noturnas, de 
segunda-feira a domingo 
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e) nomear um supervisor e seu substituto, responsáveis pela coordenação dos serviços, 

habilitados a tomar as providências necessárias para que sejam corrigidas todas as falhas 
detectadas, aos quais a CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os 
esclarecimentos que julgar necessários; 

f) fornecer uniforme seus complementos à mão-de-obra envolvida, de acordo com o disposto 
no item 4.3 do Termo de Referência, Anexo XXX do Edital de Pregão Eletrônico nº 
X/200X, com as respectivas despesas correndo por conta da CONTRATADA; 

g) responsabilizar-se pelas despesas alusivas a salários, encargos sociais, previdenciários, 
trabalhistas, fiscais, administrativos, vales-refeição, vales-transporte, inclusive em caso de 
paralisação dos transportes coletivos, sendo incluída a contratação e demissão de seu 
empregado, observando o piso salarial referente à categoria funcional; 

g.1) a inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade por seus pagamentos, nem poderá onerar o 
objeto deste Contrato. Serão entregues vales-transporte aos empregados, na 
quantidade necessária à locomoção de ida e volta entre suas residências e as 
dependências da CONTRATANTE, de acordo com o número de dias úteis do mês. 
O fornecimento do vale-transporte e do vale-refeição deverá, obrigatoriamente, ser 
realizado em conjunto com o pagamento do salário dos empregados da 
CONTRATADA, envolvidos na prestação dos serviços; 

h) cumprir as exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive 
responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

i) abrir e manter disponível para o empregado da CONTRATADA, colocado à disposição 
da CONTRATANTE, conta em agência bancária localizada no município onde será 
prestado o serviço, para recebimento de salário e demais proventos; 

j) responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seu empregado das normas disciplinares 
e operacionais determinadas pela CONTRATANTE; 

k) responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, 
inclusive bens móveis desaparecidos, em decorrência de ação ou omissão de seu 
empregado, sendo que todos os bens de terceiros deverão ter sua entrada registrada no 
posto; 

l) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seu 
empregado acidentado ou com mal súbito, por meio de seu supervisor; 

m) apresentar, obrigatoriamente, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após o início da 
vigência do Contrato, cópia autenticada de apólice de Seguro de Vida / Acidente em 
Grupo, acompanhada da ficha de inclusão e/ou certificado individual de seus empregados 
para cobrir eventuais ocorrências das quais sejam vítimas, durante o horário de serviço e, 
sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de vinte e quatro horas, 
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fornecer cópia autenticada da apólice de seguro, bem como o comprovante de pagamento 
mensal do prêmio; 

n) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela CONTRATANTE, 
com observância às normas, legislação e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

o) manter e exigir de seu empregado sigilo sobre dados que porventura venha a ter 
conhecimento por força da contratação; 

p) cobrir imediatamente qualquer ausência de seu empregado por outro de mesma função, 
devidamente habilitado, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente à 
unidade serviço/dia, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho; 

p.1) a reincidência de falta de cobertura, com prejuízo aos serviços contratados, poderá 
gerar a aplicação das penalidades administrativas previstas em Contrato; 

q) treinar o empregado substituto nas instalações da CONTRATANTE, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, antes de haver substituições não imediatas, tais como férias, rescisão, 
licença maternidade, a fim de não prejudicar o bom andamento do serviço; 

r) registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de seu empregado, bem como as 
ocorrências do posto em que estiver prestando o serviço, permitindo ao fiscal do Contrato 
o acesso a estas informações sempre que necessário; 

s) comprovar a formação técnica específica da mão-de-obra oferecida, através de Certificado 
de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por instituições devidamente habilitadas e 
reconhecidas; 

t) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a 
mão-de-obra nos respectivos postos e nos horários fixados na escala de serviço elaborada 
pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que 
a impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido; 

u) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida para 
atuar nas instalações da CONTRATANTE; 

v) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 
acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que a mão-de-obra 
que cometa falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne 
às instalações da mesma; 

w) atender de imediato às solicitações quanto à substituição de mão-de-obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

x) instruir o seu supervisor quanto à necessidade de acatar as orientações da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

y) relatar à CONTRATANTE, na figura do Fiscal do Contrato, toda e qualquer 
irregularidade observada nos postos das instalações onde houver prestação dos serviços; 
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z) instruir seu supervisor a, obrigatoriamente, inspecionar os postos, no mínimo uma vez por 

semana, em dias e períodos (diurno: 7h/15h e noturno: 15h/23h) alternados; 

a.a) manter os vigilantes nos postos, não permitindo o afastamento de seus afazeres, 
principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não 
autorizados; 

a.b) operar como uma organização completa, independentemente de vínculo empregatício com 
a CONTRATANTE, embora, sempre que solicitado, deverá fornecer comprovante de 
cumprimento de suas obrigações com a legislação em vigor, com este Contrato e com o 
Termo de Referência, Anexo XXX do Edital de Pregão Eletrônico nº X/200X, inclusive 
comprovação de pagamento e obediência ao piso salarial, valor de vales, relativos à mão-
de-obra colocada à disposição da contratante; 

a.c) aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela Gerência de Materiais, 
Patrimônio e Serviços - GEMAP, que terá livre acesso aos locais de trabalho de mão-de-
obra da CONTRATADA, e que não permitirá que a mão-de-obra  execute tarefas em 
desacordo com as pré-estabelecidas; 

a.d) atender à Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas atualizações 
na íntegra; 

a.e) apresentar Certificado de Segurança expedido pelo Departamento da Polícia Federal 
Regional, sempre que solicitado; 

a.f) apresentar comprovação de ter sob contrato de trabalho, no mínimo, trinta vigilantes; 

a.g) apresentar comprovação de possuir Centro de Formação e Treinamento de Vigilante ou 
que está devidamente conveniada com a empresa especializada em Cursos de Formação e 
Treinamento de Vigilante, legalmente autorizada a funcionar pelo Ministério da Justiça e 
pelas Secretarias de Segurança Pública, mediante apresentação das respectivas 
autorizações para funcionamento e Certificado de Segurança MJ/DPF/SR; 

a.h) comunicar à CONTRATANTE imediatamente quaisquer alterações em seu estatuto 
social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax, e-mail ou outros 
dados importantes para conhecimento da contratada, a fim de serem tomadas as 
providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 
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a) proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 

permitindo livre acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais dos mesmos 
dentro dos horários estipulados, observando as normas internas; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, se assim julgar conveniente, a fim de proporcionar o cumprimento das 
obrigações contratuais; 

c) fornecer local para o perfeito desenvolvimento dos serviços da CONTRATADA; 

d) não utilizar os empregados da CONTRATADA em outros serviços não abrangidos neste 
Contrato; 

e) efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA no prazo estabelecido 
no Contrato; 

f) fornecer local adequado para troca de roupa e banho dos empregados da 
CONTRATADA; e 

g) assegurar-se de que o número de empregados alocados ao serviço pela CONTRATADA é 
suficiente para o bom desempenho dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a 
prestação de garantia no prazo de 30 (trinta) dias do início da vigência do Contrato, na forma 
do disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

Parágrafo primeiro. A garantia prestada poderá responder por multas 
eventualmente aplicadas à CONTRATADA ou reverter-se em favor da CONTRATANTE, 
nos casos de prejuízos causados por culpa da CONTRATADA. 

Parágrafo segundo. Havendo utilização total ou parcial da garantia em 
pagamentos de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a proceder à correspondente 
reposição no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data em que for notificada pela 
CONTRATANTE. 

Parágrafo terceiro. A importância referente à garantia deverá ser complementada 
pela CONTRATADA, caso venha a ocorrer algum acréscimo do valor do Contrato ou 
renovada no caso de vencimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que foi 
notificada pela CONTRATANTE, prevalecendo o mesmo percentual. 

Parágrafo quarto. Consoante o disposto no § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, a garantia somente será restituída após o término de vigência do Contrato e 
desde que não haja pendências. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância mensal de R$ xxx,xx 
(valor por extenso) e poderá ser repactuado, desde que sejam observados os prazos 
estipulados no Decreto nº 2271, de 7 de julho de 1997 e na Instrução Normativa MP/SLTI nº 
02, de 30 de abril de 2008. 

Parágrafo primeiro. Advindo prazo legal para repactuação do Contrato, caberá à 
CONTRATADA apresentar a demonstração analítica da variação dos componentes dos 
custos do Contrato, bem como cópia autenticada do acordo, convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho, de acordo com a planilha inicialmente apresentada, devidamente justificada, 
efetuando os cálculos e submetendo-os à aprovação da CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo. Fica vedada a indexação por índices gerais, setoriais ou que 
reflitam a variação de custos. 

Parágrafo terceiro. Autorizada a repactuação pela CONTRATANTE, o 
pagamento da diferença entre o valor repactuado e o anteriormente praticado, relativo aos 
serviços já prestados, será efetuado mediante a apresentação de fatura distinta da apresentada 
mensalmente. 

Parágrafo quarto. As conquistas salariais da categoria decorrentes da respectiva 
data-base, por si só, não serão admitidas como capazes de ensejar a revisão contratual, para 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, antes do vencimento do 
prazo constante no caput desta Cláusula. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

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 3 (três) 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 de acordo com o cronograma a ser fornecido 
pelo Departamento de Administração e Finanças – DEAFI da CONTRATANTE. 

Parágrafo primeiro. 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. 
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Parágrafo segundo. 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. 

 Parágrafo terceiro. 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. 

Parágrafo quarto. 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. 

Parágrafo quinto. 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.  

Parágrafo sétimo. 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. 

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

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor total de R$ xxx,xx (valor por extenso) para o exercício financeiro de 
200X, pelo programa de trabalho <xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica 
<xxxxxx>, conforme Nota de Empenho 200XNE90XXXX. 

 
Parágrafo único. Em caso de prorrogação deste Contrato, as despesas para os 

exercícios subseqüentes estarão submetidas à previsão orçamentária própria a ser consignada à 
CONTRATANTE na Lei Orçamentária da União. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE exercerá através de servidor da Gerência de Materiais, 
Patrimônio e Serviços - GEMAP, a fiscalização dos serviços, observando o fiel cumprimento 
da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, das Normas Internas e do 
disposto neste Contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo primeiro. A fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo. As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do fiscal deverão ser solicitadas às autoridades superiores da CONTRATANTE, em tempo 
hábil, para a adoção de medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou quando 
verificados os fatos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 
disposições contidas nos arts. 79 e 80 da referida Lei, independentemente de aviso ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo a rescisão, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, além das penalidades administrativas cabíveis, esta responderá por perdas e 
danos e demais cominações legais. 

Parágrafo segundo. O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente 
pela CONTRATANTE, por motivo de conveniência da Administração, notificando-se à 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, ainda, por acordo entre as 
partes. 

Parágrafo terceiro. Em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou 
parcial do Contrato, prevista no art. 77 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a 
CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Pública. 

Parágrafo quarto. Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para 
comunicação substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos 
compromissos assumidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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 
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nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, no que couber, às 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 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 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. 

Parágrafo primeiro. 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. 

Parágrafo segundo. 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 inc. I, “f” do art. 109, e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho 
de 1993. 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) É vedada a utilização da garantia ou deste Contrato para qualquer operação financeira, 
bem como a cessão, a subcontratação ou a transferência total ou parcial a terceiros da 
execução dos serviços contratados, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE, 
sob pena da aplicação de sanções e penalidades previstas na Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993, e conseqüente registro no SICAF. 

b) A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da 
CONTRATADA, para comprovação de regularidade de situação cadastral ou da 
contratação dos empregados envolvidos na prestação do serviço e demais documentos 
considerados pertinentes pela CONTRATANTE. 

c) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados, inclusive qualquer 
alteração do estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax 
ou outros dados pertinentes, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou 
remetidas pela CONTRATADA através de protocolo, carta registrada ou telegrama. 

d) Só será permitida a permanência do empregado designado pela CONTRATADA nas 
dependências da CONTRATANTE, durante o período em que estiver prestando os 
serviços. 

e) A CONTRATADA deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessários, na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

f) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e os empregados indicados pela CONTRATADA para execução dos 
serviços. Caso a CONTRATANTE, a qualquer tempo, venha a ser notificada ou citada, 
administrativa ou judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas 
ou previdenciárias pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA obriga-se a 
responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações. 

g) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato. 

h) A CONTRATADA deverá ser registrada na junta comercial do objeto relativo ao presente 
Contrato. 

i) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação 
exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº X/200X. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, não resolvidas 
administrativamente, as partes elegem o Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem as partes justas e pactuadas, firmam o presente em 3 (três) vias de 
igual teor e forma. 

 
Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 200X. 

 
 

________________________________________ 
Vilma de Oliveira Gatto 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
 
 

_____________________________________ 
Nome 

Empresa contratada 


