
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2008 

 
PROC. SUSEP n.° 15414.000810/2007-56 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implementação de um sistema de 
segurança contra incêndio e pânico, com fornecimento de material, nas instalações do prédio da 
SUSEP, situado na Rua Buenos Aires nº 256, Centro, Rio de janeiro – RJ. 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO.: Tomada de Preços 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. 
LOCAL: Av. Presidente Vargas, nº 730 – Auditório do BACEN - Centro – Rio de Janeiro - RJ. 
DATA: 25/ 11/2008 
HORÁRIO: 15:00 hs. 
OBS.: O Edital poderá ser consultado através de nosso endereço na INTERNET 
http://www.susep.gov.br, http://www.comprasnet.gov.br ou adquirido no nosso Centro de 
Documentação – CEDOC, localizado na rua Buenos Aires, 256, térreo – Centro – Rio de 
Janeiro - RJ, das 09:30 as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
mediante apresentação de 1 (um) disquete formatado para obtenção da cópia do Edital. Contatos 
pode ser por E-MAIL comil@susep.gov.br ou via FAX – 21 – 2253-0082, a fim de que a 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, possa prestar esclarecimentos solicitados ou 
qualquer dúvida sobre o Edital e seus Anexos. 
 
VISITAS: TELS. - 21 – 3233-4002 - Gerência de Material e Patrimônio – GEMAP. Todos os 
itens do Anexo I do Edital, assim como as plantas da SUSEP, estão no CD-R que será entregue 
às empresas pela GEMAP, Av.Presidente Vargas, 730, 8º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ, 
mediante CD-R virgem trazido pelas empresas interessadas. 
 
 
 
A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, torna público que realizará às 15:00 horas do 
dia 25 de novembro de 2008, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, 
regime de execução Empreitada por Preço Global, conforme autorização da Sra. Chefe do 
DEAFI, contida no processo SUSEP nº 15414.000810/2007-56 às fls. 320, observados os 
preceitos legais em vigor, especialmente a Lei Federal 8.666, de 21.06.93, suas respectivas 
alterações, Lei Complementar nº 123, de 15/12/2006, Instrução Normativa MPOG nº 02/2008 e 
as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para implementação de um sistema de segurança 
contra incêndio e pânico, com fornecimento de material, nas instalações do prédio da 
SUSEP, situado na Rua Buenos Aires nº 256, Centro, Rio de janeiro – RJ. 
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
Os recursos para cobertura das despesas deste serviço constam da previsão Orçamentária, 
referente ao exercício de 2008 (fls. 310/311 do processo 15414.000810/2007-56), sendo adotado 
como critério de aceitabilidade, o valor máximo de R$ 664.871,44 (seiscentos e sessenta e quatro 
mil, oitocentos e setenta e um reais e  quarenta e quatro centavos). 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Cada licitante apresentar-se-á com apenas 1 (um) representante legal que, devidamente 
credenciado, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder 
por sua empresa, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital. 
 
3.2. Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
 
I -  documento oficial de identidade (original); 
 
II -  procuração que, na forma da lei, comprove a outorga de poderes (se necessário), com firma 
reconhecida e, original ou cópia autenticada do ato constitutivo, Contrato ou Estatuto Social.   
  
3.3. A não apresentação ou incorreção dos documentos de credenciamento não inabilitará a 
licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder por ela até que seja 
cumprido o disposto no subitem 3.2 deste Edital. 
 
3.4. O representante poderá ser substituído por outro que deverá estar devidamente credenciado 
na forma do subitem 3.2 deste Edital. 
 
3.5. O representante da licitante deverá apresentar separadamente, à Comissão, seu 
credenciamento, conforme estabelecido no subitem 3.2 deste Edital. 
 
3.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
 

4. DA HABILITAÇÃO  
 
4.1. Cada licitante deverá apresentar 2 (dois) conjuntos de documentos, a saber: relativos à 
HABILITAÇÃO  e à PROPOSTA COMERCIAL. 
 
4.2. Os conjuntos de documentos de habilitação, e os relativos à Proposta Comercial deverão ser 
entregues em envelopes separados, fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com 
o nome da licitante, o número e tipo da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
“Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial”, na forma dos incisos I e II abaixo: 
I -  envelope contendo os documentos relativos à HABILITAÇÃO: 
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ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  :  
 

À 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
A/C:  Comissão Permanente de Licitação  - 13º andar   
PROC./SUSEP nº: 15414.000810/2007-56 
MOD.: TOMADA DE PREÇOS nº XX/2008 
EMPRESA: 
CNPJ: 
TEL./FAX: 
E-MAIL: 
ENDEREÇO: 

 
II -  envelope contendo os documentos relativos à PROPOSTA COMERCIAL: 

 
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL  
 
À 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
A/C:  Comissão Permanente de Licitação  - 13º andar   
PROC./SUSEP nº : 15414.000810/2007-56 
MOD.: TOMADA DE PREÇOS nº XX/2008 
EMPRESA: 
CNPJ: 
TEL./FAX:  
E-MAIL: 
ENDEREÇO: 

 
4.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em “fac-símile”, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos como 
forma de ilustração da Proposta Comercial. 
 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 1  
 
5.1. A documentação que deve estar contida no Envelope nº 1, atendendo ao disposto na Lei 
8.666/93, consistirá dos seguintes documentos, original ou cópia autenticada: 
 

a) 01 (uma) declaração de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros; 
 
b) 01 (uma) certidão de registro junto ao CREA, com validade para o ano em exercício, onde 
conste o registro da empresa na atividade de Engenharia Civil; 
 
c) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado de execução de serviço de característica semelhantes ao descrito no objeto, com a 
respectiva certidão de registro da ART no CREA; 
 
d) 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico do engenheiro civil responsável pela execução dos 
serviços objetos deste edital e comprovante de habilitação junto ao CREA; 
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e) Comprovante de vínculo empregatício ou vínculo de sociedade entre a empresa e o engenheiro 
civil que será o responsável pela execução dos serviços; 

 
f) Atestado de vistoria técnica feita no prédio da SUSEP, feito pela própria empresa; 
 
g) Balanço Patrimonial do último exercício social, com patrimônio líquido positivo, índice de 
liquidez geral e corrente maior ou igual a um, estará inabilitada a empresa com índice menor que 
1 (um ) ou com patrimônio líquido negativo. Para comprovação poderá ser realizada a “Consulta 
do Balanço Contábil” no SICAF; 
 
h) declaração de que a licitante cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da 
República Federativa do Brasil (art. 27, Inciso V da Lei 8.666/93); - Anexo VII 
 

I) declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação - Anexo VIII; 

 
5.2. Em se tratando de licitação realizada na modalidade Tomada de Preços, poderão dela 
participar, todos os interessados nos termos previstos do Artigo 22, Parágrafo 2° da Lei n° 
8.666/93, e os interessados cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– SICAF, de acordo com a Instrução Normativa n° 05, de 21 de julho de 1995. 

 
5.3. Não será necessária a apresentação do extrato de registro no SICAF, tendo em vista que no 
dia da entrega dos envelopes, será feita consulta on-line ao sistema, sendo necessária a 
habilitação parcial válida, para a participação na presente licitação. Não sendo comprovada a 
regularidade junto ao SICAF ou não comprovando possuir os requisitos exigidos no item 
anterior, os envelopes entregues serão devolvidos à empresa. 

 
5.4. Após a fase de habilitação, não serão considerados os pedidos de retirada das propostas, 
salvo motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
5.5. Será verificado o quadro societário e o endereço das licitantes com vistas a verificar a 
existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que 
analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o 
certame licitatório. Portanto havendo indícios de fraude deverá ser adotada a prerrogativa do 
parágrafo terceiro do artigo 43 da lei 8.666/93. Caso constatada a participação de um mesmo 
sócio em mais de uma empresa licitante, estas serão inabilitadas, podendo ainda serem 
declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, conforme item 13. 
 
 

6. DA PROPOSTA COMERCIAL  -  ENVELOPE N °°°° 2 
 
6.1. A Proposta Comercial para a contratação dos serviços, objeto deste Edital, deverá atender 
aos seguintes requisitos: 
 
a) ser apresentada em 1 (uma) via, em idioma nacional e em papel timbrado da licitante ou 
identificada com o carimbo padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas ou rasuras, com todos 
os valores propostos expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional, em algarismos e 
por extenso, contendo o preço total do serviço, visando atender às demandas constantes do 
Anexo I deste Edital – Projeto Básico, indicar na proposta a razão social da empresa licitante, 
número do CNPJ, endereço completo, número(s) de telefone e de fax, nome e número do banco, 
nome e número da agência, número da conta corrente;  
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b) apresentar na Proposta o preço total, computados todos os custos necessários, bem como 
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços; 
 
c) constar o prazo de validade da proposta comercial não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de apresentação das mesmas; 
 
d) constar o prazo de garantia dos serviços, não inferior a 05 (cinco) anos, contados a partir da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços. 
 
e) Planilha de Custo – Anexo II; 
 
f) Constar prazo de execução dos serviços estimado em 60 (sessenta) dias corridos, a partir da 
assinatura do contrato;  
 
6.2. Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com qualquer das 
exigências do presente Edital ou que contiverem preço ou prazo de execução que não os 
expressos neste instrumento convocatório, não sendo considerados para fins de avaliação 
descontos ou vantagens de qualquer natureza não previstos neste Edital. 
 
6.3. O preço total proposto é de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 

7. DA CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
7.1. Estarão impedidas de participar da presente licitação empresas cuja falência ou insolvência 
civil tenha sido decretada judicialmente ou que estejam em gozo de benefício da concordata, que 
tenha sido estabelecida antes da vigência da Lei nº 11.101/2005, ou que tenham requerido 
recuperação judicial ou extrajudicial, ainda não encerrada, nos termos da Lei nº 11.101, de 
9.2.2005. 
 

7.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que se encontrem em processo de 
falência ou concordata, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam 
cumprindo suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a 
SUSEP ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em 
consórcio. 

 
7.3. Serão inabilitados ou desclassificados os licitantes que não atenderem quaisquer das 
disposições contidas neste Edital, bem como aquelas declaradas inidôneas, ou que venham a ser 
declaradas no curso da licitação. 
 
7.4. É facultado à C.P.L. solicitar esclarecimentos, efetuar diligências ou adotar quaisquer outras 
medidas e providências visando confirmar a capacidade técnica e administrativa dos licitantes. 

 

7.5. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que título for, 
dirigente ou servidor da SUSEP, bem como, quaisquer tipos de cooperativas. 
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8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
8.1. Será considerada vencedora do certame, a licitante que apresentar proposta nas 
especificações do edital com o menor preço total para a execução dos serviços licitados. 
 
8.2. Em caso de igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o desempate será decidido 
por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convidadas. A ausência de 
convocados não prejudicará a realização do sorteio. 
 
8.3. Serão passíveis de desclassificação, de acordo com o artigo 48, Inciso II, da Lei 8.666/93, as 
propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 
 
8.4. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital, tão pouco preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
 

8.5. Serão desclassificadas, também, as propostas que evidenciarem a impossibilidade de 
cumprimento das obrigações assumidas e propiciarem a infringência de dispositivos das legislações 
fiscal, social, trabalhista ou de outras normas legais. 
 

8.6. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o artigo 44 da Lei Complementar 
nº 123, de 15/12/2006.  
 

8.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.8. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

8.8.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

8.8.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 8.8.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.8.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.7, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

8.9. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.8, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.10. O disposto no subitem 8.8 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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9 . DOS SERVIÇOS 
 
9.1. Os serviços deverão obedecer ao disposto no Memorial Descritivo, que constitui o anexo xx 
deste Edital, às plantas do prédio a serem entregues pela SUSEP, através de CD-R, mediante 
CD-R virgem trazido pelas empresas interessadas; bem como ao Laudo de exigências Técnicas 
do CORPO DE BOMBEIROS, que constitui o Anexo V deste Edital. 
 
 9.2. A contratada deverá indicar formalmente um preposto devidamente habilitado para 
coordenação dos serviços, a quem a SUSEP poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os 
esclarecimentos que julgar necessários sobre o andamento dos mesmos, e nomear, por escrito, 
quem o substituirá nos seus impedimentos. 
 
9.4. Durante a execução do contrato a CONTRATADA  deverá manter o prédio livre de 
acúmulo de materiais supérfluos (sobra) ou entulhos provenientes dos serviços realizados; 
 
9.5. Ao concluir os serviços a CONTRATADA  deverá remover todos os materiais excedentes, 
equipamentos e outros, deixando o prédio limpo e no estado que se encontrava antes da 
realização do serviço.  
 

                                 10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
10.1 O prazo estimado para a execução dos serviços é de até 60 (sessenta) dias corridos, a partir 
da assinatura do contrato; 
 
10.2. Após a conclusão dos serviços, será emitido o Termo de Recebimento Provisório, 
conforme disposto no item “a”, do inciso I do art. 73 da lei 8.666/93; 
 
10.3. Decorridos 90 (noventa) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, será 
emitido Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no item “b”, do inciso I do art. 73, 
da lei 8.666/93. 
 

11. DA FISCALIZAÇÃO 
 
11. A SUSEP exercerá através de sua Gerência Material e Patrimônio – GEMAP, a fiscalização 
e o acompanhamento dos serviços, observando o fiel cumprimento das exigências indicadas no 
Anexo I - Projeto Básico, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada com 
relação à execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada.  
 

12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos serão efetuados em três parcelas, conforme abaixo: 
 
- Primeira parcela: 45% no aceite da proposta; 
- Segunda parcela: 45% na entrega provisória do serviço; 
- Terceira parcela: 10% na entrega definitiva do serviço. 
 
12.2. O pagamento será feito pela SUSEP, em moeda corrente nacional, através de ordem 
bancária, a ser depositado na conta corrente da adjudicatária, em até 10 (dez) dias úteis a partir 
da data da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e acompanhada de todos 
os documentos necessários e atestada pelo fiscal do contrato, conforme condições estipuladas na 
Cláusula Oitava do Contrato - Anexo X deste Edital. 
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12.3. 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 correta e sem rasuras ou retificações anexas. 
 
12.4. 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. 
 
12.5. Será feita retenção na fonte, calculada sobre o valor a ser pago, na forma da Instrução 
Normativa SRF nº 480/2004 e alterações posteriores,  
 
12.6. As multas e retenções que porventura existam serão deduzidas no próprio valor a ser pago 
ou da garantia do Contrato.  
 
12.7. O CNPJ fornecido pela empresa adjudicatária nesta licitação será usado na emissão de nota 
de empenho pela SUSEP, e deverá ser o mesmo emitido em sua nota fiscal/fatura, bem como 
alvo da liquidação da despesa, não sendo aceitas notas fiscais de outras filiais da mesma, ficando 
condicionado o respectivo pagamento somente quando efetuada esta regularização da nota fiscal, 
a fim de que seja cumprida a determinação da mensagem "on line" DSG/SIASG/DF nº 006498 
de 07/10/97.  
 

12.8. A CONTRATADA  não poderá interromper a execução dos serviços em função de 
pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta Cláusula. 
 
12.9. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto estiver pendente de liquidação 
obrigação financeira imposta à mesma em virtude de inadimplência contratual.  
 
 

13. DAS PENALIDADES 
 
13.1. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e a declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei nº 8666/93, perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, poderá ser aplicada à participante que: 
 
I - praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
II - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude 
de atos ilícitos praticados; 
 
III - sofrer condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
 
13.2. Ao contratado poderá ser aplicada penalidade, no caso de inexecução contratual, nos 
termos da Lei nº 8.666/93. 
 
13.3. O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará a contratada às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 
8666/93, garantida a prévia defesa, ficando estipulada as seguintes penalidades: 
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a) advertência; 
 
b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, até que a 

contratada dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 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 de Lei, pela autoridade que aplicou a penalidade.  
 
13.4. Contra decisões de que resultem aplicações de penalidades, o contratado poderá, sem efeito 
suspensivo, interpor os recursos cabíveis, na forma e nos prazos previstos na Lei nº 8.666/93. 
 
13.5. Será remetida ao SICAF cópia da penalidade aplicada ou da decisão ao contratado, a fim 
de que sejam cumpridas as providências previstas e averbada a penalidade no Registro Cadastral. 
 
13.6. A penalidade estabelecida na alínea “b” do subitem 13.3, poderá ser aplicada, de forma 
isolada ou cumulativamente, com qualquer das demais, podendo o valor da multa ser descontado 
da garantia que houver sido prestada e, na hipótese de ser superior ao da garantia, prevalecerá o 
disposto no § 1º, do art.87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 

14. DA GARANTIA NA CONTRATAÇÃO 
 

14.1. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida garantia, na 
forma do disposto no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93; 
 
14.2. A garantia prestada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à 
CONTRATADA ou reverter-se em favor da CONTRATANTE , na hipótese de rescisão 
contratual, por culpa exclusiva da CONTRATADA ; 
 
14.3. Havendo utilização, total ou parcial, da garantia em pagamentos de qualquer obrigação, a 
CONTRATADA obriga-se a repor a quantia utilizada no prazo de até 10 (dez) dias, contados a 
partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE ; 
  
14.4. A importância referente à garantia prestada será complementada quando ocorrer 
modificação no valor do contrato, mantendo-se sempre o mesmo percentual que vier a ser 
estabelecido; 
 
14.5. De acordo com o disposto no § 4º do art. 56 da Lei 8.666/93, a garantia somente será 
restituída após o término do contrato, desde que não haja registro de pendências. 
 
14.6. É vedada a utilização da garantia ou do Contrato para qualquer operação financeira, bem 
como cessão, sub-contratação ou a transferência a terceiros, no todo ou em parte, da execução 
dos serviços contratados, sem o prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE , sob 
pena de aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei 8.666/93 e conseqüente registro no 
SICAF; 
 
14.7. A garantia contratual será correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do 
Contrato, de acordo com as condições estabelecidas na cláusula Sétima do Contrato.  
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15. DOS RECURSOS 
 
15.1. Dos atos da Administração cabem: 
 
I -  recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, 
nos casos de: 
 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
 
b) julgamento das propostas; 
 
c) anulação ou revogação da licitação; 
 
d) rescisão do Contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 
 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
 
II -  representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
15.2. A intimação dos atos referidos no inciso I do subitem 15.1, acima, excluídos os relativos à 
advertência e multa, será feita mediante publicação no Diário Oficial da União, salvo, para os 
casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi 
adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 
ata (art. 109, § 1º da lei nº 8.666/93). 
 
15.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do item 15.1, acima terá efeito 
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos (art. 109, § 2º da lei nº 8.666/93). 
 
15.4. Os recursos deverão ser entregues, contra recibo, no Protocolo Geral da SUSEP, localizado 
na Rua Buenos Aires, nº 256, Centro, Rio de Janeiro – RJ, devendo ser dirigidos ao Secretário-
Geral da SUSEP, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações – CPL, sob pena de 
preclusão, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou 
lavratura da ata (art. 109, inciso I, da Lei nº 8.666/93). 
 
15.4.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. (art.109, § 4º da Lei nº 8.666/93). 
 
15.5. Interposto o recurso por uma das licitantes, o fato será comunicado às demais, que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da ciência. 
 
15.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital – as falhas e irregularidades que o 
viciarem - perante a SUSEP, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes com as propostas, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso (art. 41, § 2º da Lei nº 8.666/93). 
 
15.7. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis, antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a SUSEP julgar e responder à 
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impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 1º do art. 
113, da lei em questão (art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/93). 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Compete à CONTRATADA: 
 

a) A CONTRATADA  deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por 
meio de seus representantes; 

 
b) A CONTRATADA será obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas 

expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, inclusive 
no que diz respeito ao material empregado; 

 
c) A CONTRATADA  deverá utilizar boa técnica, atender às normas e legislação vigentes, 

inclusive as pertinentes à segurança e saúde do trabalho, e empregar materiais de 
primeira qualidade; 

 
d) A CONTRATADA deverá ressarcir todo e qualquer dano a SUSEP ou a terceiros, em 

decorrência de ação ou omissão dos seus empregados; 
 

e) A CONTRATADA  deverá responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes direta ou 
indiretamente da execução dos serviços, tais como: aquisição de material, equipamentos 
e utensílios, remuneração, encargos sociais, insumos, tributos e demais gastos, neles 
incluídos transporte, alimentação, uniformes e seus complementos, disponibilizados a 
seus empregados; 

 
f) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços serão consideradas 

regularmente feitas, se entregues ou remetidas pelas partes, através de protocolo, carta, 
telegrama ou fax, inclusive alteração de estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados pertinentes; 

 
g) Fica assegurado a SUSEP, através do Fiscal do Contrato, o direito de rejeitar todo e 

qualquer  material, peça, ou equipamento de má qualidade, assim como solicitar a 
substituição de qualquer empregado da CONTRATADA  cujo comportamento ou 
capacidade técnica seja julgado inconveniente; 

 
h) A remessa de material e equipamentos, bem como sua descarga e estocagem no local 

determinado pela CONTRATANTE , correrão por conta da CONTRATADA ; 
 

i) A CONTRATADA  será responsável por todo e qualquer material e equipamentos que 
lhe forem entregues, diligenciando no sentido de protegê-los contra danos durante o 
armazenamento e construção; 

 
j) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA  o transporte do material e 

equipamentos necessários ao bom andamento dos serviços; 
 

k) Ficará a cargo da CONTRATADA  a supervisão dos trabalhos de montagem e fixação de 
todo e qualquer equipamento, no local em que serão realizados os serviços; 
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l) A CONTRATADA  fica responsável pela supervisão, vigilância e guarda do material, 
equipamentos e utensílios, até o término da execução dos serviços; 

 
m) A CONTRATADA  deverá manter um inventário completo dos equipamentos e material 

que esteja em seu poder, atualizando-o diariamente; 
 

n) Além do que prescrevem as normas e o Projeto Básico - Anexo I do edital, são 
obrigações da CONTRATADA  estudar e analisar detalhadamente todos os projetos que 
porventura venham a ser fornecidos pela contratante, sugerir melhoria se necessário, 
assumindo também completa responsabilidade técnica pelas alterações efetuadas; 

 
o) A CONTRATADA  responsabilizar-se-á pelo pagamento de todas as multas decorrentes 

de infrações ou infringência de leis, regulamentos e postura em vigor, concernentes aos 
serviços em execução. 

 
p) A CONTRATADA  responsabilizar-se-á por todos os encargos decorrentes da execução 

do contrato, incluindo as despesas alusivas a salários, encargos sociais, previdenciários, 
trabalhistas, fiscais, administrativos, vales-refeição, vales-transporte, contratação e 
demissão de seu(s) empregado(s), observando o piso salarial referente à categoria 
funcional; 

 
q) A inadimplência da CONTRATADA,  com referência às despesas alusivas a salários, 

encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais, administrativos, vales-refeição, 
vales-transporte, contratação e demissão de seu(s) empregado(s), observando o piso 
salarial referente à categoria funcional, não transfere à CONTRATANTE  a 
responsabilidade por seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto deste Contrato. 

 
r) Promover anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos competentes com 

relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 
 

s) Manter e exigir de seu(s) empregado(s) sigilo sobre dados que porventura venha(m) a ter 
conhecimento por força da contratação; 

 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
17.1. Compete à CONTRATANTE : 
a) Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, permitindo 
livre acesso dos empregados aos locais dos mesmos dentro dos horários estipulados; 
 
b) Prestar todas as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais; 
 
c) Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA no prazo estabelecido no 
Contrato. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1. A SUSEP poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, 
respeitando o limite estabelecido no artigo 65 da Lei 8666/93 e suas alterações, tendo como base 
os preços constantes das propostas da contratada. 
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18.2. Os envelopes das empresas que não puderam participar da licitação, as quais foram no 
decorrer da licitação inabilitadas ou desclassificadas, ficarão em poder da Comissão Permanente 
de Licitações, devidamente lacrados, à disposição da referida licitante, durante 20 (vinte dias) 
contados da citada data. Findo esse prazo, sem que os mesmos tenham sido retirados, serão 
destruídos.  
 
18.3. Homologado o resultado da licitação e adjudicado o seu objeto, a empresa vencedora será 
convocada para assinatura do Contrato, em prazo não superior ao da validade da proposta. 
 
18.4. Deixando a empresa vencedora de comparecer no prazo estabelecido para assinatura do 
Contrato, poderá a Administração, convocar os licitantes remanescentes que tiverem sido 
habilitados na respectiva ordem de classificação podendo aplicar ao faltoso, as penalidades 
previstas no contrato. 
 
18.5. A Contratada se obriga a manter durante a execução do Contrato decorrente deste certame, 
todas as condições de habilitação exigidas à participação no pleito.  
 
18.6. A visita ao local da execução dos serviços objeto desta contratação, deverá ser agendada 
junto a Gerência de Material e Patrimônio – GEMAP/SUSEP, por meio do telefone: (21) 
3233.4002. 
 
18.7. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Projeto Básico GESER Nº 03/07 

Anexo II - Planilha de Custos 

Anexo III - Planilha de Custos Estimativa 

Anexo IV - Memorial Descritivo do Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
e Pânico 

Anexo V - Laudo de Exigências Técnicas do Corpo de Bombeiros 

Anexo VI - Declaração de Aptidão e Concordância para Execução dos Serviços 

Anexo VII - Declaração de que não emprega menor 

Anexo VIII - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo à 
Habilitação 

Anexo IX - Recibo do Ato Convocatório 

Anexo X - Contrato 
 

 
__________________________________________ 

Comissão de Licitação 
Presidente 

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXX de 2007. 
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