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A Superintendência de Seguros Privados, doravante denominada apenas SUSEP, 

sediada na Avenida Presidente Vargas nº. 730, Bairro Centro, Rio de Janeiro / RJ, torna público que 

às 10 (dez) horas  do dia 28 de julho de 2009 (horário oficial de Brasília – DF), o Pregoeiro e sua 

Equipe de Apoio, designados respectivamente pelas Portarias SUSEP de números 3.193, de 04 de 

março de 2009 e 3.236, de 08 de maio de 2009, ou outra que vier a substituí-la, realizarão licitação 

na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO”, cujo objeto está descrito 

no item I deste Edital. O presente certame licitatório foi autorizado pela Senhora Ordenadora de 

Despesas da Superintendência de Seguros Privados, de acordo com a Portaria SUSEP nº 

2.784/2007, de 09 de novembro de 2007, conforme exposto no Processo SUSEP nº 

15414.000852/2009-59, e reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto nº 

3.555/2000, do Decreto de número 5.450/2005, observando ainda conformidade à Lei Federal nº 

8.666/1993, bem como à Lei Complementar nº 123/2006 e ao Decreto nº 6.204/2007, e às demais 

legislações pertinentes e regramentos constantes deste Edital e de seus Anexos. O Edital relativo a 

esta licitação poderá ser consultado na “internet” através dos endereços <www.susep.gov.br> ou 

<www.comprasnet.gov.br>. 

 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: <www.comprasnet.gov.br>. 

CÓDIGO DA UASG: 173039. 

ENVIO DAS PROPOSTAS:   das 10 horas do dia 16/07/2009 às 10 horas do dia 28/07/2009. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 horas do dia 28/07/2009. 

 

 

1 – DO OBJETO 

  

 1.1 – A presente licitação tem por objeto a aquisição de licenças de software Microsoft 

Office 2007 Standard em Idioma Português Brasileiro , em conformidade com a tabela abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO - DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Licença do software Microsoft Office 2007 Standard em 

Idioma Português Brasileiro para plataforma Windows: sistema 

operacional Windows XP Professional, incluindo três conjuntos 

completos de mídia de instalação, conforme Termo de Referência 

(Anexo I do Edital). 

329 (trezentas e vinte e nove) 

licenças. 

  

 1.2 – A justificativa para a aquisição das licenças de software objeto da presente 

licitação pública, exposta com fulcro no Princípio da Padronização, consta do Anexo IV deste 

instrumento convocatório.  

 

http://www.susep.gov.br/
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2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DE SEUS ANEXOS 

 

 Este Edital é constituído de um documento principal e de seus anexos, a saber: 

 Anexo I – Termo de Referência CESUP nº. 02/2009; 

 Anexo II – Planilha de Preços (Modelo de Proposta Comercial); 

 Anexo III – Termo de Garantia. 

 Anexo IV – Justificativa para Aquisição do Pacote de Software do Escritório 

Microsoft Office. 

   

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

 3.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da Dotação 

Orçamentária nº 3.3.3.9.0.30-47 (Material de Consumo  Aquisição de Softwares de Base – 

conforme dispõe o Embargo Declaratório de número 199.464-9, do Supremo Tribunal Federal – 

STF), consignada à SUSEP para o exercício de 2009. 

 

 3.2 – O ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio são as Portarias 

SUSEP de números 3.193, de 04 de março de 2009 e 3.236, de 08 de maio de 2009, 

respectivamente. 

 

 3.3 – Quaisquer informações sobre este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas 

através da Comissão Permanente de Licitações da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul, situada 

na Rua Coronel Genuíno, nº 421 – 11º Andar, Conjunto nº 1101, Bairro Centro, Porto Alegre / RS, 

pelo telefone/fac-símile (51) 3212.6712, no horário das 9h30min às 12h00min e das 14h00min às 

17h00min, ou por “e-mail”, através do endereço eletrônico <comil-rs@susep.gov.br>. 

 

 

4 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1 – Poderão participar da presente licitação empresas que atuem em ramo pertinente 

ao objeto licitado que estiverem previamente credenciadas no Sistema Unificado de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF – e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e 

seus Anexos. 

 

 4.2 – Não poderão participar da licitação as empresas: 

a) em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

b) suspensas de contratar com a União; 

c) impedidas de licitar e contratar com a União, consoante dispõe o artigo 7º da Lei nº. 

10.520/2002; 
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d) que estejam impedidas de contratar com a SUSEP; 

e) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

f) em recuperação judicial; 

g) em processo de falência; 

h) em dissolução ou em liquidação; 

i) constituídas sob a forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição;  

j) estrangeiras que não funcionem no País; e 

 k) que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante. 

 

 4.3 – Como requisito para participação no Pregão (alínea “a”) e posterior aferição de 

habilitação (alíneas “b” e “c”), a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que: 

a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e em seus Anexos, 

bem como que cumpre plenamente às exigências de habilitação definidas no Edital;  

 

b) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

c) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº.  9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

 

 4.3.1 - As declarações deverão ser efetuadas somente em campo próprio do sistema 

eletrônico, no momento de elaboração e envio da proposta, não havendo necessidade de envio 

posterior por meio de fac-símile ou de qualquer outra forma. 

 

 

5 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 5.1 – Serão observadas as determinações estabelecidas na Lei Complementar nº. 

123/2006 e o disposto no Decreto nº. 6.204/2007. 

 

 5.2 – As microempresas – M.E. – e as empresas de pequeno porte – E.P.P., que tenham 

interesse em participar deste Pregão, deverão observar o procedimento a seguir disposto: 

 

a) no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema “Comprasnet”, 

declarar que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; 
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5.3 – Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido concedido às 

microempresas e às empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº. 123/2006 as 

organizações que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no Parágrafo 4º do art. 3º 

da mesma Lei. 

 

 

6 – DA DESPESA 

 

A despesa com a aquisição de que trata o objeto desta licitação pública, de acordo com 

o valor total, é estimada em R$ 473.616,74 (quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e dezesseis 

reais e setenta e quatro centavos). 

 

 

7 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

  

 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço de “e-mail” <comil-rs@susep.gov.br>. 

 

 

8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

 8.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão (Decreto nº. 5.450/2005, art. 18). 

 

 8.2 – Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e decidir, apoiado pelo setor responsável 

pela elaboração do Edital e de seus Anexos, sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, observado o disposto no inciso II do artigo 11 do Decreto nº. 5.450/2005. 

 

 8.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 

para a realização do certame (Decreto nº. 5.450/2005, art. 18, Parágrafo 2º). 

 

 

9 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

 9.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no “site” <www.comprasnet.gov.br>. 
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 9.2 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 

credenciados junto ao Órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de 

realização do Pregão. 

 

9.3 – O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer 

unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, 

das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, 

localizada nas Unidades da Federação.  

 

 9.4 – O credenciamento do licitante, bem como sua manutenção, dependerão de 

registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

 9.5 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 

do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

  

 9.6 – O uso de 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 à SUSEP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

 

 

10 – DOS DOCUMENTOS 

 

 10.1 – Os documentos escritos em papel, necessários à participação na presente 

licitação, deverão ser apresentados em língua portuguesa no original ou em cópia autenticada por: 

  

 a) Cartório de Notas e Ofício competente; ou 

 b) servidor da Comissão Permanente de Licitações da SUSEP no Estado do Rio 

Grande do Sul; ou 

 c) publicação em órgão da Imprensa Oficial.  

 

 10.2 – Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame 

licitatório, se apresentados em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para o idioma oficial do 

Brasil por tradutor juramentado.  

 

 10.3 – A verificação da autenticidade das Certidões de Órgãos / entidades públicas 

obtidas por meio da “internet” será realizada pelo Pregoeiro ou por sua Equipe de Apoio, desde que 

conste no documento em questão o endereço eletrônico para consultar a sua autenticidade. 
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 10.4 – Não serão aceitos documentos com CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

 

 

11 – DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

 

 11.1 – A licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, incumbindo-lhe acompanhar as operações durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente de quaisquer perdas causadas pela inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou por sua desconexão. 

 

 11.2 – Nem o Pregoeiro, nem qualquer membro de sua Equipe de Apoio, atenderão ao 

telefone durante a sessão pública. Qualquer comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente por meio do “chat” do sistema eletrônico “Comprasnet”, ficando as empresas 

obrigadas a acompanharem o referido “chat”. A responsabilidade pelo ônus decorrente de quaisquer 

perdas causadas pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo 

Pregoeiro será exclusivamente do licitante. 

  

 11.3 – Em caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízos dos atos realizados.  

 

 11.4 – Quando a desconexão do Pregoeiro 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. 

 

 

12 –DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 12.1 – 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. 

 

 12.2 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 

licitante e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, com preço total, em campo 

próprio, das 10 (dez) horas do dia 16/07/2009 às 10 horas do dia 28/07/2009 (abertura da sessão 

pública), horário oficial de Brasília / DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  

 

 12.3 – Ratifica-se que, como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá 

manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e 

atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e em seus Anexos. 
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 12.4 – Ratifica-se também que as microempresas e as empresas de pequeno porte que 

quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123/2006 deverão declarar 

em campo próprio do sistema eletrônico a sua condição de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

  

 12.5 – Após o término da etapa de lances, a Proposta de Preços da licitante vencedora 

deverá ser reformulada e encaminhada, atualizada em conformidade com o último lance 

ofertado, no prazo máximo de 04 (quatro) horas após a solicitação do Pregoeiro, por meio do fac-

símile (51) 3212.6712, com a posterior apresentação dos originais, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, também contado da solicitação do Pregoeiro. 

 

 12.5.1 – A Proposta Comercial será preenchida em conformidade com o Anexo II do 

Edital (Planilha de Preços – Modelo de Proposta Comercial), e deverá, ainda, conter: 

 

a) dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço completo, número de 

telefone e de fax); 

 b) dados bancários (nome e número do banco, da agência e número da conta corrente); 

c) preço fixo e irreajustável, discriminando os valores unitário e total do material, em 

algarismos e por extenso; 

d) declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, 

frete, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste 

Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação (na ausência de indicação expressa do prazo de validade considerar-

se-á, tacitamente indicado, o prazo de 60 – sessenta – dias). 

 

 12.6 – Quando do registro das propostas no sistema eletrônico “Comprasnet”, as 

licitantes deverão observar a orientação estabelecida pelo Ministério do P lanejamento, Orçamento e 

Gestão, no sentido de se incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada 

do Objeto”. 

 

 12.6.1 – A ausência do detalhamento do objeto do objeto no citado campo não 

acarretará a desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante a 

realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações. 

 

 12.7 – A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte da 

proponente, das condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

 12.8 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.  
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 12.9 – Além da Proposta Comercial atualizada em conformidade com o último lance 

ofertado, a licitante vencedora deverá encaminhar, dentro do prazo máximo de 04 (quatro) horas, 

por meio do fac-símile (51) 3212.6712, com a posterior apresentação do original, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, ambos os prazos contados da solicitação do Pregoeiro, o seguinte Anexo: 

 

a) Termo de Garantia (conforme Anexo III deste Edital); 

 

 

13 – DA ABERTURA DA S ESSÃO E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

 

 A partir das 10 (dez) horas do dia 28/07/2009 (horário oficial de Brasília – DF) terá 

início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 17/2009, com a divulgação das Propostas 

Comerciais recebidas, sem identificação das licitantes por parte do sistema eletrônico 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 1º de junho de 2005.  

 

 

14 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

 14.1 – 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. 

 

 14.2 – Para efeito de lances , será considerado o preço correspondente ao valor total 

do item licitado (que pode ser assim calculado: preço unitário da licença de software objeto desta 

licitação X [multiplicado por] 329 – quantidade a ser adquirida). 

 

 14.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação deste Edital.  

 

 14.4 – Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado 

e registrado pelo sistema. 

 

 14.5 – O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

 14.6 – 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. 
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 14.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, adotar-se-ão as medidas expressas no 

item 10 (DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA), subitens 11.3 e 11.4, conforme o caso. 

 

 14.8 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, 

ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances. 

 

 14.9 – Após transcorrer o período de iminência do encerramento da etapa de lances 

transcorrerá um novo período de tempo, de até  30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

 14.10 – 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. 

 

 14.11 – A negociação referida no subitem anterior será realizada exclusivamente por 

meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

 

 14.12 – O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e 

decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

  

 14.13 – Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro anunciará o lance 

vencedor ou, quando for o caso, o mesmo valor negociado nos termos do subitem 14.10 deste 

Edital.  

 

 14.14 – Quando for inviável a conclusão do certame durante a sessão, o Pregoeiro 

encerrará a etapa de lances, divulgando, posteriormente, o resultado do julgamento, através do 

“site” <www.comprasnet.gov.br>. 

 

 14.15 – Após o encerramento da fase de lances , e não tendo sido a menor proposta 

ou lance apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a 

ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 44 da Lei 

Complementar nº. 123/2006. 

 

 14.15.1 – Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, 

aquelas situações em que as propostas ou lances apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou lance melhor 

classificado durante a etapa de lances. 
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14.15.2 – Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

  

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no intervalo 

percentual de até 5% (cinco por cento), definido nos termos deste subitem, será 

convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar 

nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, 

no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem 

automática pelo sistema, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da licitante 

a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido para o 

exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima 

referidas, será analisada sua documentação de habilitação; 

b) Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma da alínea anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema 

eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 

13.15.1, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito 

(Decreto nº. 6.204/2007, art. 5º, Parágrafo 4º, Inciso II); 

c) No caso de equivalência de valores apresentados por microempresas ou empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 13.15.1, 

será realizado sorteio eletrônico entre as mesmas, pelo próprio sistema, definindo e 

convocando automaticamente a vencedora para, caso queira, encaminhar uma 

melhor proposta (Decreto nº. 6.204/2007, art. 5º, Parágrafo 4º, Inciso III). 

 

  

15 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

 15.1 – Encerrada a etapa de lances, o sistema eletrônico apresentará automaticamente 

os valores cotados para o item objeto desta licitação. 

 

 15.2 – O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, para fins de 

aceitação, tanto quanto ao valor como quanto ao objeto.  

 

 15.3 – O valor para aceitação das propostas ou melhores lances – critério de 

aceitabilidade – é de R$ 473.616,74 (quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e 

setenta e quatro centavos), montante este referente ao valor total do item licitado (que pode ser 

assim obtido: preço unitário da licença de software objeto desta licitação X [multiplicado por] 329 – 

quantidade a ser adquirida). 

 

 15.4 – Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do 

julgamento, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste 

Edital e seus Anexos. 
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 15.5 – A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO. 

 

 15.6 – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

 

 15.7 – Se a proposta ou lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta ou lance que satisfaça às condições e 

exigências constantes no Edital e em seus Anexos. 

 

 15.7.1 – Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com 

a licitante para que seja obtida melhor proposta, nos termos do subitem 14.10. 

 

 15.7.2 – No julgamento da habilitação das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

 

 

16 – DA HABILITAÇÃO 

 

 16.1 – Encerrada a fase de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora 

da melhor proposta ou lance encaminhará à Superintendência de Seguros Privados a documentação 

referente à habilitação, no prazo máximo de 04 (quatro) horas , pelo fac-símile: (0xx51) 

3212.6712, e, num prazo de até 05 (cinco) dias, apresentará os documentos originais , juntamente 

com a Proposta Comercial atualizada (Anexo II) e com o Termo de Garantia (Anexo III) – ambos 

os prazos contados da solicitação do Pregoeiro, - à Superintendência de Seguros Privados , Rua 

Coronel Genuíno, nº. 421 – Conjunto nº. 1101 – 11º Andar, Bairro Centro – CEP: 90.010-350, 

Porto Alegre / RS, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua 

parte externa e frontal: 

 

 “SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS / COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2009 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ.” 
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 16.2 – Toda a documentação exigida deverá ser apresentada na forma estabelecida no 

item 10 deste Edital licitatório. 

 

 16.3 – A licitante detentora da melhor proposta deverá apresentar os seguintes 

documentos de habilitação: 

 

 16.3.1 – Relativo à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante: 

  

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, em caso 

de sociedade simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

c) Registro comercial, em caso de empresa individual;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

 16.3.2 – Relativo à REGULARIDADE FISCAL da licitante: 

  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, bem como junto à Fazenda 

Estadual e à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, de acordo com o 

disposto no inciso III, do art. 29 da Lei nº. 8.666/1993, dentro do prazo de 

validade; 

 

c.1) A prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, em obediência ao  

Decreto nº. 6.106, de 30 de abril de 2007, alterado pelo Decreto nº. 6.420, de 1º de 

abril de 2008, será efetuada mediante a apresentação de: 

c.1.1) certidão específica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do Parágrafo 

Único do artigo 11 da Lei nº. 8.212, de 27 de julho de 1991 (contribuições sociais), 

às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas, por 

lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro 

Social, por ela administradas – decorrente esta exigência de mandamento exarado 

no artigo 47, Inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº. 8.212/1991;  
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c.1.2) certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, por elas administrados. 

 

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a” do art. 27 da Lei nº. 

8.036/1990, devidamente atualizado. 

 

 16.3.3 – Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da 

licitante: 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da licitante; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais 

de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

c) Comprovação da boa situação financeira da empresa, por intermédio de documento 

que demonstre o cálculo dos índices contábeis maiores que 1,00 (um) para 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), a serem 

extraídos das demonstrações contábeis citadas na alínea anterior, resultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas: 

 

Liquidez Geral (LG) =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Solvência Geral (SG) =                               Ativo Total_____________ 

                            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Liquidez Corrente (LC) =     Ativo Circulante_ 

      Passivo Circulante  

 

c.1) A licitante que apresentar em seu Balanço resultado igual ou menor do que 

1,00 (um) em qualquer dos índices acima (LG, SG e LC) fica obrigada a 

comprovar, na data de apresentação da documentação, Patrimônio Líquido não 

inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a aquisição. 

 

 16.3.4 – Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, o qual comprove que a licitante forneceu ou 

está fornecendo, de maneira satisfatória, material compatível com o objeto deste 

Pregão, equivalentes em quantidades e características. 

 

16.3.5 – DECLARAÇÕES: 

 
a) Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da inexistência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, e ciência da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei nº. 8.666/1993, 

alterado pela Lei nº. 9.648/1998, conforme subitem 4.4, alínea “b” deste 

instrumento convocatório; 

b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 

4.358, de 05/09/2002, na forma do subitem 4.3, alínea “c” deste Edital.  

 

 16.4 – Nos termos do Parágrafo 1º do art. 25 do Decreto nº. 5.450/2005, a 

comprovação da regularidade  habilitatória da licitante dar-se-á, no que couber, por consulta 

online ao SICAF, podendo a licitante, portanto, deixar de apresentar os documentos de 

habilitação arrolados nos subitens 16.3.1, 16.3.2 e 16.3.3 deste Edital que já constem 

atualizados e regulares no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

16.5 – A documentação elencada no subitem 16.3.5, enviada eletronicamente  pela 

licitante junto com a proposta, será impressa pelo Pregoeiro e juntada ao processo. 

 

16.5.1 – No caso de a licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será 

juntado aos autos, também, a respectiva Declaração de que a proponente cumpre os requisitos 

estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme 

subitem 5.2, alínea “a” deste Edital, enviada pela licitante eletronicamente junto com a proposta 

comercial.  

 

 16.6 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte e, havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será declarada vencedora do 

certame no sistema eletrônico, nos termos do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Complementar nº. 

123/2006. 

 

 16.6.1 – Nessa hipótese, o Pregoeiro dará ciência às demais licitantes dessa decisão e 

intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 2 (dois) dias úteis , cujo termo inicial 
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corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa.  

 

 16.6.2 – A não-regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas 

neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81 da Lei nº. 8.666/1993 e no artigo 28 do Decreto nº. 5.450/2005, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

 

 16.6.3 – Na hipótese de não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos previstos no subitem 14.15, será analisada a documentação de habilitação da 

licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se regular, será declarada 

vencedora. 

 

 16.7 – As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular 

neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente 

aos dados vencidos e / ou não atualizados.  

 

 16.8 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos requeridos neste Edital e em seus Anexos. 

 

 16.9 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no Parágrafo 3º, do art. 21, do Decreto nº 

5.450/2005. 

 

 16.10 – A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos neste item implicará 

a inabilitação do proponente. 

 

 

17 – DOS RECURSOS 

 

17.1 – Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 

Pregoeiro por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões, 

imediatamente após a divulgação do vencedor. 

 

17.2 – O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, 

aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
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17.3 – À recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita será concedido o prazo de 

3 (três) dias para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contra-razões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

17.3.1 – Sendo declarada vencedora do certame uma microempresa ou empresa de 

pequeno porte que tenha apresentado restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo 

previsto neste subitem será contado após decorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis (prorrogável por 

igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme prescrito no Parágrafo 

2º, do artigo 4º do Decreto nº. 6.204, de 05 de setembro de 2007. 

 

17.4 – A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de 

recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o 

objeto à licitante declarada vencedora. 

 

17.5 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

17.6 – Não serão conhecidos os recursos interpostos vencidos os respectivos prazos 

legais. 

 

17.7 – O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 

não sejam passíveis de aproveitamento.  

 

17.8 – Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 

Comissão Permanente de Licitações da SUSEP, situada na Rua Cel. Genuíno, 421 – 11° andar, 

Conjunto nº. 1101, Bairro Centro, Porto Alegre/RS, nos dias úteis , no horário de 09h30min às 

12h00min e das 14h00min às 17h00min.  

 

17.9 – Os recursos e contra-razões deverão ser registrados em campo próprio do 

sistema eletrônico, dirigidos ao Pregoeiro, que será incumbido de receber, examinar e decidir os 

recursos (artigo 11, VII, do Decreto nº. 5.450/2005). No caso de o Pregoeiro manter sua decisão, 

submeter-se-á à Ordenadora de Despesa da SUSEP, a qual caberá a decisão sobre os recursos após 

apreciação do parecer do Pregoeiro, nos termos do artigo 8º, IV, do Decreto nº. 5.450/2005.  

 

 

18 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

18.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro, 

sempre que não houver recurso. 
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18.2 – Se houver recurso, a adjudicação caberá à Autoridade Competente. 

 

18.3 – A homologação é de responsabilidade da Autoridade Competente em todos os 

casos. 

 

 

19 – DO PRAZO DE ENTREGA 

 

O material objeto desta licitação deverá ser entregue nos quantitativos e locais 

estabelecidos no item 3 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital – no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis , contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. 

 

 

20 – DA DISPENSA DO CONTRATO 

 

Fica dispensado o Termo de Contrato, em conformidade com o Parágrafo 4º do artigo 

62 da Lei Federal nº. 8.666/1993, passando a ter força de contrato: 

 

a) a proposta da licitante vencedora e seus respectivos anexos; 

b) o presente Edital e seus Anexos; 

c) a Nota de Empenho correspondente. 

 

 

21 – DO PAGAMENTO 

 

 Em contraprestação ao material fornecido – objeto desta licitação – o pagamento será 

efetuado em moeda corrente nacional, por meio de ordem de pagamento em conta corrente, nas 

condições descritas no Termo de Referência (Anexo I). 

 

 

22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 

estabelecidos sujeitará o Licitante ou a adjudicatária às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, do art. 14 do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e ainda, no 

que couber, às penalidades previstas, nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, garantido, em todos os casos, os constitucionalíssimos do contraditório e a ampla defesa. 
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23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1 – O licitante será responsável pela fidelidade de suas informações e pela 

legitimidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

23.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação 

pertinente e nos princípios gerais do Direito. 

 

23.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação pelos 

proponentes das condições do Edital, cujo desconhecimento não poderá ser alegado. 

 

23.4 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

23.5 – Ocorrendo a 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 subsequente aos ora fixados. 

 

23.6 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

 

Porto Alegre / RS, em 14 de julho de 2009. 

 

 

 

 

VINÍCIUS SCHEFFEL 

Pregoeiro da SUSEP –  Matrícula SIAPE nº. 1541408 
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ANEXO I 

Termo de Referência CESUP nº. 02/2009 

 

 

1 – DO OBJETO: 

 

1.1) O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para fornecimento de licenças de software Microsoft Office 2007 

standard em português brasileiro, com menor preço global, em nome da 

Superintendência de Seguros Privados, conforme as especificações indicadas abaixo: 

 

 

2 – DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 

 

Licença do software Microsoft-Office 2007 

Standard, em idioma português brasileiro 

para plataforma Windows: sistema operacional 

Windows XP professional, incluindo pelo menos 

três conjuntos completos de mídia de instalação. 

329 (Trezentas e Vinte e Nove) 

licenças. 

 

 

3 – DO LOCAL, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DAS LICENÇAS 

 

 3.1) A entrega das licenças deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Adjudicada, nos seguintes endereços: 

 

 3.2) As licenças do software MS Office 2007 standard em português brasileiro deverão 

ser entregues, na Sede da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, situado na Av. 

Presidente Vargas, 730 - 10º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ e em suas Representações 

Regionais situadas no Estado do Rio Grande do Sul e no Estado de São Paulo, em dias úteis, no 

período de 9h às 18h no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato. 

 

 3.3) As licenças do software MS Office 2007 standard em português brasileiro deverão 

ser entregues, nos locais e nos quantitativos, respeitando-se a seguinte tabela abaixo: 

 

 

Local de Entrega Endereço Quantidade 

Sede da SUSEP 

Rio de Janeiro – Av. Presidente Vargas, 

730 – Centro – Rio de Janeiro – CEP: 

20071-900 

300 (trezentas) licenças e um 

conjunto de mídia de instalação. 
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GRFRS – Gerência 

Regional de 

Fiscalização do Rio 

Grande do Sul 

Rio Grande do Sul – Rua Coronel 

Genuíno, 421 – 11º andar – Porto 

Alegre – CEP: 90010-350 

15 (quinze) licenças e um conjunto 

de mídia de instalação. 

GRFSP – Gerência 

Regional de 

Fiscalização de São 

Paulo 

São Paulo – Rua Formosa, 367 – 26º 

andar – Edifício CBI – São Paulo – 

CEP: 01049-000 

14 (catorze) licenças e um 

conjunto de mídia de instalação. 

 
3.4) Os volumes contendo as licenças deverão estar identificados externamente com os 

dados constantes da nota fiscal e o endereço de entrega das licenças. 

 

3.5) Não será admitida a entrega de forma parcelada. 

 

3.6) As licenças serão recebidas e aceitas após inspeção realizada, e caso desatenda às 

especificações exigidas no termo de referência, será recusado, devendo ser substituído 

imediatamente, arcando a adjudicatária com todos os ônus e despesas referentes a troca. 

 

3.7) A entrega das licenças do software MS Office 2007 standard em português 

brasileiro será supervisionada por servidor formalmente designado para esta função. 

 

3.8) O fabricante do software será consultado pelo servidor responsável pelo 

recebimento das licenças para avaliar se tais licenças estão aptas a serem comercializadas para a 

SUSEP conforme itens 6.3 e 10.2. 

 

3.9) Ultrapassados os prazos de entrega, a empresa licitante sofrerá multa por atraso do 

material, além de outras penalidades previstas em lei. 

 

3.10) O prazo de entrega das licenças do software MS Office 2007 standard em 

português brasileiro poderá ser prorrogado a critério da SUSEP, desde que seja requerido pela 

CONTRATADA, por escrito, antes do término do prazo estabelecido no item 4.1. 

 

3.11) Aplica-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº. 

8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

4 – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

 

 4.1) Recebimento Provisório: 
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 As licenças do software MS Office 2007 standard em português brasileiro serão 

recebidos provisoriamente, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados da entrega das 

licenças nos locais determinados, mediante “Termo de recebimento Provisório”, para efeito de 

posterior verificação da quantidade e análise da conformidade das especificações técnicas de acordo 

com o Termo de Referência: Item 2 – DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO. 

  

 4.2) Recebimento Definitivo: 

 As licenças do software MS Office 2007 standard em português brasileiro serão 

recebidos definitivamente após a análise da quantidade e verificação das especificações técnicas de 

acordo com o Termo de Referência Item 2 – DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO.  

Após cumpridas todas as etapas para verificação e análise das licenças e a aceitação pelo CESUP 

será expedido o “Termo de Recebimento Definitivo”, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis  a contar 

da data do recebimento provisório e a iniciativa para liberação do pagamento. 

 

 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 5.1) Deverá entregar o material dentro das especificações contidas neste Projeto 

Básico, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, 

porventura, estejam fora das especificações, fora do prazo de garantia ou com a embalagem 

danificada, independentemente do motivo alegado. 

 

 5.2) Arcar com a responsabilidade da troca dos materiais que estiverem com defeito de 

fabricação. 

 

 5.3) Preencher a PLANILHA DE PREÇOS considerando todos os custos com 

empregados, transportes e outros necessários a entrega nesta SUSEP. 

 

 5.4) Preencher o TERMO DE GARANTIA. 

 

 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 6.1) Efetuar o recebimento dos materiais, verificando se os mesmos  estão em 

conformidade  com o solicitado. 

 

 6.2) Comunicar imediatamente à Contratada, quando a inspeção do material, qualquer 

irregularidade verificada. 
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 6.3) Efetuar diligências com os fabricantes da marca dos produtos, a fim de se verificar 

sua autenticidade. 

 

 6.4) Não efetuar os pagamentos enquanto o licitante não solucionar as pendências na 

entrega do material. 

 

 

7 – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 

7.1) O pagamento será efetuado, após o atendimento dos seguintes requisitos: 

 

7.1.1) Recebimento definitivo; 

 

7.1.2) atesto e aprovação da nota fiscal pelo CESUP; 

 

7.2) O pagamento será efetuado, mediante ordem bancária, através de crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a 

contar da data de expedição do “Termo de Recebimento Definitivo”, atesto e aprovação da Nota 

Fiscal/Fatura em 2(duas) vias por servidor designado conforme disposto no art.  67 e 73 da Lei nº 

8.666/93. 

 

7.3) Será feita retenção no percentual indicado na Tabela constante da IN n° 28, de 1° 

de março de 1999 ou a que venha a substituí-la, a título de IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica), COFINS (Contribuição para Financiamento de Seguridade Social), PIS/PASEP e CSL 

(Contribuição Social sobre o Lucro), salvo as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, que 

deverão anexar o Termo de Opção, devidamente autenticado, à Nota Fiscal quando da entrega do 

material.  

 

7.4) Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma 

deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 

retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

 

7.5) A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal 

designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará o fornecimento das licenças e liberará a 

referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as 

condições pactuadas. 

 

7.6) Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à licitante vencedora e o pagamento ficará pendente até 
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que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

 

7.7) No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à licitante vencedora para as correções solicitadas, não 

respondendo a SUSEP por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

 

7.8) Estará condicionado ao pagamento a habilitação obrigatória válida da empresa 

no SICAF, sem a qual não se efetuará o pagamento até que a empresa regularize sua situação. 

 

 

8 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1) O representante do CONTRATANTE anotará, em registro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência 

do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 

8.2) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

serão encaminhadas à autoridade competente, ou seja, aos superiores da CONTRATANTE em 

tempo hábil para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei 

nº.8.666/93. 

 

8.3) A existência da fiscalização do CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou 

altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados; 

 

8.4) O CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou 

preposto da CONTRATADA que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote 

procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

 

8.5) Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado 

quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que isso 

decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de 

acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 

CONTRATADA que é total e irrestrita com relação aos serviços contratados, inclusive perante 

terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou 

desconformidade observada na execução do Contrato. 
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8.6) Não se configurará, tampouco, e em nenhuma hipótese , a co-responsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 
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PLANILHA DE PREÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PÇ. UNIT. PÇ.TOTAL 

01 
MS Office 2007 Standard 

em português brasileiro 
licença 329 

  

 

 

Razão Social:____________________________________________________________________ 

CNPJ:___________________Endereço:_______________________________________________ 

Cep:__________Banco Nº e Nome:___________________________________________________ 

Agência nome e Nº: _________________________C/C:__________________________________ 

Praça de Pagamento: ____________________________________ Validade da Proposta: 60 dias 

Prazo de entrega dos itens :  _________  dias úteis (vide item 3.1 do Termo de Referência) 

                                                          

 

 

Data: ______/ _______/ ________   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Assinatura/Carimbo do Representante          

 

 

 

 

  



 
 
 

26 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Comissão Permanente de Licitações 

Processo SUSEP nº. 15414.000852/2009-59 

Pregão Eletrônico nº. 17/2009 
 

TERMO DE GARANTIA 

 

A____________________________________________________________________ 

inscrita pelo CNPJ nº ___________________________, sito à _____________________________ 

_____________________________________________(endereço completo) compromete-se a 

realizar as trocas por defeito de fabricação, no prazo de 1 (um) ano a contar da data da entrega, das 

mídias dos softwares de informática que foram empenhados em seu nome.  

 

 

 _____________________________________________________________________ 

Representante legal: 

Identidade:  

CPF: 

Data: 
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9 – DO RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

9.1) Centro de Suporte à Tecnologia da Informação – CESUP. 

9.2) Francisco Miguel Corrêa Rodrigues - Agente Executivo – matricula SIAPE – 

1091672. 

 

 

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1) A empresa licitante poderá apresentar a PLANILHA DE PREÇOS e o TERMO 

DE GARANTIA no seu próprio papel timbrado, desde que atenda as condições do edital. 

 

10.2) A empresa vencedora também deverá providenciar a troca do software de 

informática, se mesmo após a entrega e aceite do CESUP, for descoberto software  não original 

entre os recebidos, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do CESUP. O 

não cumprimento do disposto, a empresa sofrerá as penalidades previstas em lei. 

 

10.3) A empresa deverá computar no seu preço por item todos os custos necessários 

(frete, sedex, embalagem, etc). Não será aceito nenhum ônus a mais do que o valor cotado para o 

item.  

 

10.4) A SUSEP poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente 

previstas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93, e suas alterações, tendo como base os 

preços constantes da(s) proposta(s) da(s) CONTRATADA(s). 
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ANEXO II 

Planilha de Preços (Modelo de Proposta Comercial) 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PÇ. UNIT. PÇ.TOTAL 

01 
MS Office 2007 Standard 

em português brasileiro 
licença 329 

  

 

 

Razão Social:____________________________________________________________________ 

CNPJ:___________________Endereço:_______________________________________________ 

Cep:__________Banco Nº e Nome:___________________________________________________ 

Agência nome e Nº: _________________________C/C:__________________________________ 

Praça de Pagamento: ____________________________________ Validade da Proposta: ____ dias 

Prazo de entrega dos itens : _________  dias úteis. 

                                                          

 

 

Data: ______/ _______/ ________   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Assinatura/Carimbo do Representante          
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ANEXO III 

Termo de Garantia 

 

 

A____________________________________________________________________ 

inscrita pelo CNPJ nº ___________________________, sito à _____________________________ 

_____________________________________________(endereço completo) compromete-se a 

realizar as trocas por defeito de fabricação, no prazo de 1 (um) ano a contar da data da entrega, das 

mídias dos softwares de informática que foram empenhados em seu nome.  

 

 

 _____________________________________________________________________ 

Representante legal: 

Identidade:  

CPF: 

Data: 
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ANEXO IV 

Justificativa para Aquisição do Pacote de Software do Escritório Microsoft Office 

 

 

Tal pacote de software de escritório já é utilizado pela SUSEP há mais de dez anos o 

que faz com que algumas aplicações desenvolvidas na linguagem Delphi, essenciais para o serviço 

da SUSEP, utilizem funções nativas deste pacote. As utilizações de algumas características 

específicas dos softwares que compõem o pacote nos trouxeram um legado que torna mais difícil a 

substituição de tal pacote de uma forma rápida e objetiva. Hoje todos os computadores da SUSEP 

têm tal pacote instalado. Apesar da dependência da SUSEP em relação a tal software ter um 

impacto financeiro alto em relação ao software livre no momento de aquisição de licenças, a 

mudança de plataforma também terá impacto financeiro significativo, pois teremos que arcar com 

custos de treinamento além do impacto operacional que toda mudança causa. 

 

Não estamos deixando de lado a idéia do uso do software livre. Estamos elaborando 

um projeto de longo prazo avaliando as alternativas, e envolvendo decisões e processos de forma 

que os impactos da mudança sejam os menores possíveis; porém no curto prazo a aquisição do 

software referenciado é essencial para nossos serviços. 

 

Nesta aquisição de software precisou nos valer do princípio de padronização para que o 

funcionamento do órgão não seja prejudicado. 

 

 

 

 

Cíntia dos Santos Gonçalves 

Analista Técnico do Centro de Suporte à Tecnologia da Informação da SUSEP 

Matrícula 1091609 
 

 


