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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21 /09 
  Processo SUSEP N.° 15414.003653/2008-11 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço global, conforme autorização da 

Sra. Chefe do Departamento de Administração e Finanças da SUSEP, contida no 

Processo SUSEP 15414.003653/2008−11, observados os preceitos legais em vigor, 

especialmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; a Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006; o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e suas respectivas 

alterações; o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; o Decreto nº 6.204, de 5 de setembro 

de 2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as 

condições deste Edital, o qual poderá ser consultado através dos endereços na Internet 

www.susep.gov.br, ou www.comprasnet.gov.br. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15:30 horas do dia 25/09/2009 

 

1 – DO OBJETO 

 
Contratação de operadora para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, 

plano pós-pago, a serem executados de forma contínua, com fornecimento dos aparelho 
telefônicos móvel que possibilite efetuar e receber ligações locais e de longa distância em todo 
o território nacional, para a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. As especificações 
estão contidas no Termo de Referência – Anexo A deste Edital. 

 
Item Especificação 
1 28 (vinte oito) linhas/canais no sistema digital com concessão/autorização 

para o Rio de Janeiro, com cobertura e/ou roaming automático nacional e 
internacional. 
 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

 

Fazem parte integrante deste Edital: 
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Anexo A – Termo de Referência; 
Anexo B – Planilha de Formação de Preços e Tabela de Preço Anual;  
Anexo C – Declaração de Veracidade de Informações Prestadas por Terceiros em 
Atestado de Capacidade Técnica; e 
Anexo D − Minuta de Contrato.  
 
 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

  3.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da Dotação 
Orçamentária consignada à SUSEP para o exercício de 2009. 

  3.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria 
SUSEP nº 3.034, de 23 de setembro de 2008. 

  3.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida por intermédio da 
Comissão de Licitações da SUSEP, situada na Rua Presidente Vargas, 730 – 11° andar, Bairro 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo fax (21) 3233-4099 ou 4096, no horário de 10h às 17h, ou pelo 
e-mail comil@susep.gov.br.  

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

• Que se encontrem em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial, concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação; 

• Que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e/ou 
impedidas de contratar com a SUSEP ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar 
ou contratar com a Administração Pública;  

• Que estejam constituídas na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição, ou que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si;  

• Que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante; e 

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

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

  

5.1 – 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. 

  5.2 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao órgão provedor antes da data de realização do pregão. 
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  5.3 – O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

  5.4 – 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. 

5.5 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou à SUSEP responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
  6.1 - A proposta deverá ser apresentada em planilhas Anexo B do Edital 
contendo o valor global (anual), em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já 
considerando todas as despesas com tributos, fretes, transportes e demais despesas que 
incidam direta ou indiretamente nos preços para execução do objeto.  

6.2 – 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. 

  6.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

  6.4 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa 
do licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta Comercial, com o valor global 
(anual), em campo próprio exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

  6.5 – Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá 
manifestar, também em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

   

7 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1 – 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. 

  7.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, correspondentes ao 
menor preço anual, observado o horário fixado e as regras de aceitação deste Edital. 

  7.3 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado no sistema. 

  7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.5 – 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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  7.6 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances 
do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos praticados. 

  7.7 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.  

7.8 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
Pregoeiro. 

  7.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também 
pelo sistema.  

  7.10 – 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. 

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

  7.12 – Quando não for possível a conclusão do certame durante a sessão, o 
Pregoeiro encerrará a etapa de lances, divulgando posteriormente o resultado de julgamento 
em campo próprio do Sistema do comprasnet – avisos e esclarecimentos. 

  7.13 – Encerrada a fase de lances  o licitante detentor da melhor oferta e 
com proposta aceita deverá comprovar a sua Habilitação, na forma do item 9 deste 
Edital, no prazo máximo de 4 (quatro) horas. Esta comprovação se dará mediante 
encaminhamento da documentação através do fax (21) 2253-0082.  

 

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 

  8.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas Comerciais utilizando 
como critério de aceitabilidade o valor anual de R$28.030,32 ( vinte e oito mil, trinta 
reais e trinta e dois centavos). 

  8.2 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento da Proposta de Preço. 

  8.3 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO 

 

O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos na Fase de Habilitação: 

 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores.  
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b)Documentação comprobatória de situação regular perante a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social – INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem como a 
Fazenda Estadual e a Municipal. Poderá a licitante deixar de apresentar tais itens que já 
constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

c) Planilha de Formação de Preços - Anexo B do Edital, já readequada ao valor do 
último lance, devendo conter os seguintes dados:  

 

 c.1) Dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e fax); 

 c.2) Conta bancária (Nome e número do banco, da agência e número da conta corrente); 

 c.3) Preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras despesas aplicáveis; 

    c.4) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 

 

d) Declaração de Veracidade de Informações Prestadas por Terceiros em Atestado de 
Capacidade Técnica - Anexo C do Edital. 

e) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto desta Licitação, através da apresentação de cópia do contrato de concessão/autorização 
para exploração de telefonia móvel, outorgada pelo poder concedente nos termos da legislação 
em vigor. 

f) Declaração da licitante indicando, no mínimo, 1 (um) de seus funcionários para 
acompanhar a execução dos serviços, onde deverão constar os seguintes dados: nome 
completo, nº do documento de identidade e do CPF (MF), além dos nºs de telefones e e-mails. 
O profissional indicado poderá ser substituído, durante a vigência do contrato, desde que a 
substituição seja comunicada antecipadamente a SUSEP por escrito. 

g) 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado de execução de serviço de características semelhantes ao descrito no objeto. 

9.1 - A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
sujeitará o licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo I, do Dec. nº 3.555, de 
08/08/2000, conforme dispõe o Art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 

9.2 – A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará a 
desclassificação do proponente. 

9.3 – Às microempresas e empresas de pequeno porte, “havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa” (art.4º, § 1º, Decreto nº 6.204, de 05/09/2007). 

9.4 – Quando requerida pela licitante a prorrogação prevista no subitem anterior a mesma só 
será concedida caso não exista urgência na contratação ou prazo exíguo para o empenho, 
devidamente justificado. 

9.5 – A não regularização da documentação dentro do prazo concedido “implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação” (art.4º, § 4º, Decreto nº 
6.204, de 05/09/2007). 

9.6 Declarado um licitante vencedor, com proposta aceita e com documentação habilitada, o 
mesmo deverá encaminhar toda a documentação referida no item 9 em sua forma 
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original ou cópia autenticada, a ser protocolada no Protocolo Geral da SUSEP, 
situado no subsolo do Prédio da Rua Presidente Vargas nº730 – Centro – Prédio do 
Banco Central do Brasil, em 1 (um) dia útil, a contar da declaração do vencedor. 

 

10 – DOS RECURSOS 

 

  10.1 – Existindo intenção de interpor recurso o licitante deverá manifestá-la, 
durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em formulário próprio do sistema, 
explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor. 

  10.2 – O licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do 
recurso, por escrito, que será disponibilizado a todos os participantes. 

  10.3 – Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3 (três) 
dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente.  

  10.4 – O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles 
atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 

   

11 – 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 nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, no que couber, as penalidades previstas, nos art. 86, 
87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas 
as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa, calculada sobre o valor mensal estimado do Contrato: 

a. 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. 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; 

c. 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 
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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. 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

  12.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na 
legislação pertinente.  

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

  12.4 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

12.5 – 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, subseqüente 
aos ora fixados. 

  12.6 – É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 

  12.7 – O Termo de Referência é o documento de referência elaborado pelo órgão 
requisitante do serviço que disciplina, de forma detalhada, os serviços que deverão ser 
prestados. Qualquer dúvida e solicitação de esclarecimento relativamente ao termo de 
referência em questão deverão ser obtidas junto a Gemap - Gerência de Material e Patrimônio 
da SUSEP, tel. (21)3233-4004 ou 4002.   

 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2009. 
 
 
 
Adriana Pessôa da Cunha 
Pregoeira 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 27/2008 

 
OBJETO 
 
Contratação de operadora para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – 
SMP, plano pós-pago, a serem executados de forma contínua, com fornecimento dos 
aparelhos telefônicos móveis em regime de comodato que possibilite efetuar e receber 
ligações locais e de longa distância em todo o território nacional, para a 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 
 
Item Especificação 
1 28 (vinte oito) linhas/canais no sistema digital com 

concessão/autorização para o Rio de Janeiro, com cobertura e/ou 
roaming automático nacional e internacional. 
 

 
 
2. LEGISLAÇÃO 
 
- Lei n° 8.666, de 21/06/1993; 
- Lei nº 9.472, de 16/07/1997; 
- Normas expedidas pela ANATEL. 
 
 
3. DOCUMENTAÇÃO 
 
Nos atos convocatórios deverão constar: 
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com 
o objeto desta Licitação, através da apresentação de cópia do contrato de 
concessão/autorização para exploração de telefonia móvel, outorgada pelo poder 
concedente nos termos da legislação em vigor; 

 
b) Declaração da licitante indicando, no mínimo, um de seus funcionários para 
acompanhar a execução dos serviços, onde deverão constar os seguintes dados: nome 
completo, nº do documento de identidade e do CPF (MF), além dos nºs de telefones e 
e-mails. O(s) profissional(is) indicado(s) poderá(ão) ser substituído(s), durante a 
vigência do contrato desde que a substituição seja comunicada antecipadamente a 
SUSEP por escrito; 

 
c) Declaração da licitante que, se vencedora desta Licitação, está apta a iniciar a execução 
dos serviços logo após a assinatura do contrato; 
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d) Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 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 de 1998 
(Lei nº 9.854/99). 

 
 
 
4. SERVIÇOS: 
 
4.1 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas, e legislação; 
 
4.2 -  Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 
adequado padrão de qualidade; 
 
4.3 - Caberá à contratada, além das responsabilidades resultantes da Lei 9.472/97, do 
contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, as demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados; 
 
4.4 -  Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma 
a obter uma operação correta e eficaz; 
 
4.5 - Trabalhar para impedir a clonagem de linhas/canais e, caso ocorra, 
responsabilizar-se integralmente pelos danos causados; 
 
4.6 – Possibilitar aos usuários, na condição de assinante/viajante, receber, em redes de 
outras prestadoras de serviço, a prestação do serviço móvel;  
 
4.7 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante da SUSEP, inerentes 
ao objeto deste Projeto Básico; 
 
4.8 - Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 4 (quatro) 
horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços 
contratados; ou, no caso da impossibilidade da execução dos serviços neste prazo, 
manifestar-se em até 4 (quatro) horas, justificando as causas da falha de atendimento 
à solicitação de conserto e estipulando prazo para a normalização dos serviços.  O 
prazo para a normalização dos serviços estará sujeito à aprovação da contratante para 
que não seja caracterizada infração contratual; 
 
4.9 - Emitir uma única nota fiscal e/ou fatura para cobrança do objeto deste Projeto 
Básico, e enviar para o local designado pela SUSEP; 
 
4.9.1 -Emitir um demonstrativo detalhado das ligações, contendo preços e encargos, 
para cada linha/canal; 

 
4.10 – Fornecer códigos de acesso seqüenciais para as 
linhas/canais; 
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4.11- Comunicar a SUSEP, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

 
4.12- Elaborar Relação de Aparelhos em Comodato e atualizá-la sempre que houver 
modificações; 
 
 
5. APARELHOS 
 
5.1 - A contratada deverá fornecer, em regime de comodato, todos os aparelhos 
telefônicos móveis, sem custo para a SUSEP, não devendo onerar a contratação a ser 
celebrada; devendo ser previsto junto com o comodato a reposição constante do item 
5.3. 
 
5.2 - Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso, em linha de 
produção e comercializados pela operadora na data da licitação ou data da 
substituição/reposição, e fornecidos na embalagem, com bateria, carregador de bateria, 
manuais em português, e demais componentes necessários ao seu funcionamento, 
todos originais e em perfeitas condições de operação. 
 
5.3 - A contratada deverá garantir a reposição gratuita do aparelho e componentes 
inclusos, em até 10 (dez) dias, na hipótese de mau funcionamento ou roubo/furto de 
qualquer de seus aparelhos utilizados pela contratante e, ou em nome desta, desde que 
apresentado o Boletim de Ocorrência nos casos de roubo/furto; 
5.3.1. – A substituição de aparelhos, previstos no item 5.3, a cargo da contratada 
estará limitada a 100% (cem por cento) do total número de linhas/canais cedidos, em 
cada período de vigência de contrato, que é de 1 (um) ano. 
5.3.2 - O aparelho substituto, referido no item 5.3, deverá conter, no mínimo, as 
características estipuladas no item 5.6. 
 
5.4 - Na hipótese de perda ou de danos irreparáveis causados pelo uso indevido, a 
SUSEP se responsabilizará pela reposição do aparelho; 
 
5.5 - Caso algum dos aparelhos ou componentes necessários ao seu funcionamento 
apresente problemas, que não sejam decorrentes de seu uso indevido, a contratada 
deverá providenciar o seu conserto ou a sua troca por similar, mantendo o mesmo 
código de acesso, em até 01 (uma) semana; 
 
5.6 - Os aparelhos de telefone celular deverão ter as seguintes características: 
 
- pesar até 120 gramas, com bateria; 
- re-discagem das 10 (dez) últimas chamadas; 
- discagem por comando de voz, discagem rápida; 
- relógio, despertador, calendário, calculadora; 
- identificador de chamadas; 
- agenda telefônica com o mínimo de 200 posições de memória; 
- câmera digital integrada, no mínimo, 2M Pixel; 
- toque de campainha polifônico; 
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- teclas de acesso em português; 
- módulo de memória expansível; 
- alerta vibratório interno; 
- viva – voz; 
- teclado e display colorido com luminosidade; 
- tecnologia bluetooth; 
- tecnologia Wi Fi; 
- “ROAMING” automático; 
- transmissão de dados; 
- envio e recebimento de mensagens; 
- sincronizador de dados (contatos, compromissos) com PC, através de software 

próprio; 
- visualizador de arquivos Word, Excel, PowerPoint e PDF; 
- tecnologia GSM - Quadri Band; 
- estar habilitado para fazer e receber ligações DDI; 
- possuir chip de no mínimo 128 KB; 
- compatível com a última tecnologia de acesso a dados de alta velocidade ofertada 

no mercado pela prestadora de serviços de telecomunicação; 
- possuir kit com: 

� cabo UBS para transmissão de dados; 
� manual de utilização do aparelho em português; 
� bateria com tempo de conversação igual ou superior a três horas; 
� carregador de bateria bivolt automático (110/220V) 

 
5.7 - Os aparelhos deverão ser substituídos, em decorrência do progresso técnico, em 
períodos não superiores a 12 (doze) meses, sem alteração do código de acesso da 
linha/canal, ou com alteração solicitada pela contratante. 
  
 
6. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1 - O julgamento das propostas de preços adotará como critério o menor preço e 
obedecerá, no que couber, às disposições da Lei nº 8.666/93 e as normas estabelecidas 
pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
 
6.2 - A operadora deverá preencher a proposta de preços conforme o descrito na 
Planilha de Formação de Preços, constante no Anexo I deste Projeto Básico; 
 
6.3 - Na proposta devem constar à cotação de preços unitário e total, em real, para 
cada item das ligações telefônicas constantes no Plano Básico de Serviços ou no Plano 
Alternativo de Serviços aprovado pela ANATEL, e o percentual de desconto a ser 
oferecido pela operadora, levando-se em conta, para efeito de cotação, o perfil de 
tráfego da SUSEP ; 
 
6.4 - Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, 
irrisório, ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos. Não se inclui, no caso presente, o 
percentual de desconto permitido, que poderá ser igual a zero; 
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6.5 – Para as ligações VC1 em roaming que a operadora tiver concessão da Anatel, as 
tarifas deverão seguir os procedimentos adotados para as tarifas locais, principalmente 
quanto às cláusulas de desconto e reajuste; 
 
6.6 – Para as ligações VC1 em roaming que a operadora não tiver concessão da 
Anatel, as tarifas deverão ser na forma do Plano Básico de Serviços da operadora local 
compatível com a tecnologia contratada. 
 
6.7 – Para a composição do preço final a ser contratado, as tarifas das ligações de 
longa distância, VC2 e VC3, deverão ser as aprovadas pela ANATEL. 
 
6.8 - O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da entrega. 
 
 
 
7. PERFIL DE TRÁFEGO 
 
7.1 - A formulação das propostas e o percentual de desconto a ser oferecido terão 
como base o perfil de tráfego estimado da SUSEP; 
 
7.2 - Caberá a Comissão de Licitação/COMIL a análise e a escolha da proposta mais 
vantajosa para a SUSEP; 
 
7.3 - O perfil de tráfego estimado não se constitui em qualquer compromisso 
futuro com a contratada.  
 
 
8. PREÇOS DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 
 
8.1 - A Planilha de Formação de Preços deverá estar preenchida com os preços constantes no Plano 
Básico de Serviços ou no Plano Alternativo de Serviços; 
 
8.2 - Os preços das ligações telefônicas a serem considerados serão aqueles constantes 
no Plano Básico de Serviços ou no Plano Alternativo de Serviços de cada uma das 
licitantes, levando-se em conta, para efeito de cotação, o perfil de tráfego da SUSEP. 
 
8.3- Nos preços apresentados deverão estar incluídas quaisquer despesas 
relativas aos serviços de telefonia que, direta ou indiretamente, tenham 
relação com objeto desta contratação, inclusive os impostos e taxas 
aplicáveis, cujas alíquotas também deverão ser informadas separadamente; 
 
 
 
9. PERCENTUAL DE DESCONTO 
 
9.1 - A licitante, levando em conta o perfil de tráfego informado por esta Autarquia, 
poderá oferecer percentual de desconto, que deverá ser linear por item, calculado 
sobre o somatório da Quantidade de Minutos x Preço das Ligações Telefônicas contido 
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no Plano Básico de Serviços ou no Plano Alternativo de Serviços, conforme Planilha de 
Formação de Preços no Anexo I; 
 
9.2 - Será admitido percentual de desconto de valor igual a zero; 
a) A proposta que não indicar o percentual de desconto, este será admitido 
como de valor zero; 
 
9.3 - Durante todo o período contratual, o percentual de desconto cotado na 
proposta da licitante vencedora incidirá sobre todos os preços dos serviços 
constantes no seu Plano Básico de Serviços ou no seu Plano Alternativo de 
Serviços; 

 
9.4 – O percentual de desconto proposto e levado em consideração no julgamento das 
propostas será de exclusiva e total responsabilidade da licitante; 
 
9.5 - A licitante vencedora deverá apresentar antes da assinatura do contrato tabela 
que contenha todas as tarifas existentes em seu Plano Básico de Serviços ou em seu 
Plano Alternativo de Serviços, aprovadas pela ANATEL, não previstas no Perfil do 
Tráfego da SUSEP; 
 
9.5.1 - Às tarifas do plano Básico ou Alternativo de Serviços gerador da 
supramencionada tabela, deverá ser aplicado o mesmo percentual de desconto cotado 
na proposta da operadora; 
 
9.5.2 - As tabelas de preços deverão ser aprovadas pela SUSEP. 
 
 
10. ALTERAÇÕES DE PREÇO E DESCONTO 
 
10.1 - A SUSEP poderá solicitar à operadora vencedora, durante a vigência do contrato, 
o aumento do desconto ofertado sobre o seu Plano Básico de Serviços ou Plano 
Alternativo de Serviços, se este se mostrar desvantajoso para a Administração, em 
relação aos preços praticados no mercado; 
 
10.2 - A operadora deverá comunicar e repassar à SUSEP toda e qualquer 
vantagem/desconto que venha a ocorrer nos serviços ofertados ao mercado na vigência 
do contrato; 
 
 
 
11.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
11.1 - Durante o julgamento, para efeito de classificação das propostas, será 
considerado o menor preço, obtido na aplicação do percentual de desconto sobre o 
somatório do resultado da quantidade de minutos x preço das ligações, contido no 
Plano Básico de Serviços ou no Plano Alternativo de Serviços, somado aos demais 
componentes constantes no Anexo I; 
 
11.2 - No caso de proposta contida em Plano Alternativo de Serviços, este não 
necessita ser previamente submetido a ANATEL, para efeito de participação na licitação, 
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devendo, entretanto, estar aprovado por aquela Agência como condição para assinatura 
do contrato. 
 

 
12.   FISCALIZAÇÃO 
 
A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela GEMAP (Gerência de 
Material, Patrimônio e Serviço), na condição de representante da SUSEP, observando o 
fiel cumprimento das exigências constantes deste Projeto, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, o 
que não exclui a responsabilidade da operadora com a execução, fiscalização e 
supervisão dos serviços por pessoa habilitada. 
 
 
13.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 - É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Projeto Básico. A 
subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
SUSEP; 
 
13.2 - A operadora deverá responder pelos danos causados, direta ou indiretamente, 
decorrente de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela SUSEP; 

 
13.3 - A operadora deverá arcar com despesas 
decorrentes de qualquer infração praticada por seus 
técnicos durante a execução dos serviços, ainda que 
nas dependências da SUSEP; 

 
13.4 – A operadora deverá assumir: 
 
13.4.1 - a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, uma vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a SUSEP; 
  
13.4.2 - todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil e/ou penal, 
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou contingência; 

 
13.5 – A operadora deverá adotar todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação de acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que o acidente tenha 
ocorrido nas dependências da contratante; 
 
13.6 - A operadora deverá manter sigilo não divulgando os códigos de acesso, ou 
qualquer outra informação a terceiros; 
 
13.7 - O preço dos serviços contratados não estará sujeito a repactuação durante o 
período de um ano; 
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13.7.1 – Excetuam-se ao exposto no item 13.7, os preços das ligações VC1 em 
roaming que a operadora não tiver concessão da Anatel e as ligações de longa 
distância, VC2 e VC3, devendo as mesmas respeitar os reajustes autorizados pela 
Anatel. 
 
13.8 - Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados ou 
outras necessárias, serão consideradas regularmente feitas, se entregues ou remetidas 
pela operadora contratada, através de protocolo, carta, telegrama ou fax.. 
14.   ANEXOS 
 
ANEXO I - Planilha de Formação de Preços, contendo estimativa mensal do Perfil do 
Tráfego da SUSEP, em minutos. 
 
 
 
1) LIGAÇÕES LOCAIS   
    
1A) ORIGEM DAS CHAMADAS ÁREA 21 - TIPO DE TELEFONE MÓVEL   
    
TIPO DE TELEFONE E REDE DE DESTINO PREÇO POR MINUTO (R$) MÉDIA MENSAL (minutos) SUBTOTAL (R$) 

MÓVEL MESMA OPERADORA   155,16   

MÓVEL OUTRA OPERADORA   691,87   

FIXO   881,18   

    

1B) MENSAGEM    

    
MENSAGENS PREÇO UNITÁRIO POR ACESSOS (R$) QTDE MENSAL DE ACESSOS SUBTOTAL (R$) 

TORPEDO   15   
    
1C) CAIXA POSTAL    
    

LOCAL DE ORIGEM PREÇO POR MINUTO (R$) MÉDIA MENSAL (minutos) SUBTOTAL (R$) 

ÁREA 21   105,94   

    

2) LIGAÇÕES EM ROAMING   
    

TIPO DE LIGAÇÃO PREÇO POR MINUTO (R$) MÉDIA MENSAL (minutos) SUBTOTAL (R$) 

VC1R MÓVEL - FIXO   2,31   

VCR MÓVEL - MÓVEL   50,15   

    
3) ADICIONAIS DE CHAMADA E DESLOCAMENTO   
    
3A) ADICIONAIS DE CHAMADA    
    

ORIGEM VALOR POR MINUTO (R$) QTD ADICIONAIS/MÊS SUBTOTAL (R$) 

NACIONAL   267,6   

    
3B) LONGA DISTÂNCIA - LIGAÇÕES RECEBIDAS   
    

 PREÇO POR MINUTO (R$) QTD DE MINUTOS ESTIMADA SUBTOTAL (R$) 

VCR MÓVEL EM ROAMING   363   
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4) ASSINATURA (R$) ___________________   
    
TOTAL MENSAL    
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS 

 
PLANILHA DE  FORMAÇÃO DE PREÇOS – 

ANEXO B 
 

     

Serviço Média 
mensal 
estimada 
(minutos) 

Preço 
por 
minuto 
(R$) 

Desconto 
(%) 

Valor 
mensal  
(com 
desconto) 
R$ 

Valor 
Anual 
(com 
desconto) 
R$ 

 
Móvel mesma operadora 

155,16     

 
Móvel outra operadora 

691,87     

Fixo 
 

881,18     

Mensagens de Texto 
 

15     

Caixa Postal área 21 
 

105,94     

VC1R Móvel-Fixo 
 

2,31     

VCR Móvel-Móvel 
 

50,15     

Adicional de Chamadas Nacional 
 

267,60     

VCR Móvel em roaming 
 

363     
 
 
 

Assinatura      

 
 

 

TOTAL  

TOTAL GERAL  
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Proposta que faz a empresa _________________________, inscrita no CNPJ (nº do 
CNPJ), de acordo com o Perfil do Tráfego da SUSEP, sendo certo que o perfil de tráfego aqui 
informado não se constitui em qualquer compromisso futuro com a Contratada, englobando as 
tarifas propostas para todos os serviços que poderão vir a ser prestados para objeto da 
contratação, em conformidade com o Termo de Referência. 

Oferecemos a SUSEP o percentual de desconto para o objeto da contratação, calculado 
sobre o somatório do resultado quantidade de minutos X preço das ligações 
telefônicas, conforme Planilha de Formação de Preços.  

O valor global da contratação, após aplicado o percentual de desconto de (XXXXX 
%) ofertado, será o seguinte: 

 

Valor Global de R$XXXXXX   

 

Informamos que os impostos e/ou taxas não se incluem nos preços das ligações 
cotadas: 

a) impostos ___% 

b) taxas ____% 

 
DADOS DO PROPONENTE: 
 
NOME: _____________________________________________________________________________ 
 
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________ 
 
CNPJ Nº: ___________________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO COMPLETO: ______________________________________________________________ 
 
TELEFONES: ________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL: ____________________________________________________________________________ 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS) 
 
 

 
 
 

Rio de Janeiro (RJ),           de            2009. 
 
 
 

______________________________ 
(Representante Legal da Empresa) 

(Nº da Identidade) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/09 
  Processo SUSEP N.° 15414.003653/2008-11 

 
 
 
 

ANEXO C 
 
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS EM 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 
 

Declaro, na qualidade de representante legal da empresa (Razão 
social da empresa licitante), que as informações prestadas pelo(a) Sr(a) (nome do 
subscritor/subscritora) no atestado técnico em anexo são VERDADEIRAS. 

Fico CIENTE, por meio desse documento, que declarar fato que sei 
ser inverídico, com a finalidade de fraudar licitação pública, pode vir a constituir crime apurável 
pelo Ministério Público, na forma da Lei.  

 

 
 

     Rio de Janeiro (RJ),           de            2009. 
 
 
 

______________________________ 
(Representante Legal da Empresa) 

(Nº da Identidade) 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

       ANEXO D 
 
Contrato para prestação de Serviços 
de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, 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, 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; a Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997; a Resolução nº 477, de 7 agosto de 2007 da ANATEL e suas 
alterações posteriores, a Resolução nº 317, de 27 de setembro de 2002 da ANATEL e suas 
alterações posteriores, a legislação pertinente e as normas regulamentares expedidas pela 
ANATEL, as demais normas complementares, e do que consta do Processo SUSEP nº 
15414.003653/2008-11, 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 de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, plano pós-pago, a serem executados 
de forma contínua, com fornecimento dos aparelhos telefônicos móveis que possibilitem efetuar 
e receber ligações locais e de longa distância em todo o território nacional, para a 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, conforme o quadro abaixo: 

 

Item Especificação 

1 28 (vinte e oito) linhas/canais no sistema digital com 
concessão/autorização para o Rio de Janeiro, com cobertura e/ou 
roaming automático nacional e internacional. 
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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 estipulada no item 4 (Serviços), constante do 
Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X. 

CLÁUSULA QUARTA  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a) 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; 

b) enviar seu empregado portando crachá de identificação, quando nas dependências da 
CONTRATANTE; 

c) responsabilizar-se pelas despesas alusivas a encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste Contrato; 

c.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; 

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

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

f) responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, em 
decorrência de ação ou omissão de seu empregado; 

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou dos materiais empregados, 
no prazo estipulado no Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X; 

g.1) no caso da impossibilidade da regularização dos serviços no prazo estabelecido, a 
CONTRATADA deverá justificar os motivos pelo não atendimento da solicitação de 
conserto, estipulando novo prazo para a normalização dos serviços, estando este 
sujeito à aprovação da CONTRATANTE, para que não seja caracterizada infração 
contratual; 

h) informar número telefônico, número de fax, endereço de correio eletrônico e endereço de 
escritório para recebimento das reclamações e solicitações de serviços constantes no objeto 
do Contrato, devendo os três primeiros funcionar em período integral – 24 (vinte e quatro) 
horas por dia e 7 dias por semana - e o último pelo menos em horário comercial, servindo 
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todos eles como meios de comunicação para notificação de reclamações e solicitações de 
serviços; 

i) fornecer o demonstrativo de utilização dos serviços por linha/canal, em conformidade com 
o art. 7º da Resolução ANATEL nº 477, de 7 de agosto de 2007; 

j) fornecer, quando solicitada, cópia do plano de serviços, devidamente aprovado pela 
ANATEL, em conformidade com o art. 11 da Resolução ANATEL nº 477, de 7 de agosto de 
2007; 

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

l) repassar à CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, todos os preços 
e vantagens ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os 
ofertados no Pregão Eletrônico nº X/200X, em conformidade com os arts. 27 e 35 da 
Resolução ANATEL nº 477, de 7 de agosto de 2007; 

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

n) caberá à CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes da Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, do contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, as demais 
disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados; 

o) implantar a supervisão permanente dos serviços de modo adequado e de forma a obter 
uma operação correta e eficaz; 

p) trabalhar para impedir a clonagem de linhas/canais e, caso ocorra, responsabilizar-se 
integralmente pelos danos causados; 

q) possibilitar aos usuários, na condição de assinante/viajante, receber, em redes de outras 
prestadoras de serviço, a prestação do serviço móvel; 

r) atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes 
ao objeto constante do Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X; 

s) atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 4 (quatro) horas, após 
notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados; ou, 
no caso da impossibilidade da execução dos serviços neste prazo, manifestar-se em até 4 
(quatro) horas, justificando as causas da falha de atendimento à solicitação de conserto e 
estipulando prazo para a normalização dos serviços. O prazo para a normalização dos 
serviços estará sujeito à aprovação da CONTRATANTE para que não seja caracterizada 
infração contratual; 

t) emitir um único boleto ou nota fiscal/fatura para cobrança do objeto constante do Anexo A 
do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X;  

u) emitir um demonstrativo detalhado das ligações, contendo preços e encargos, para cada 
linha/canal, em conformidade com os art. 7º e 44 a 53 da Resolução ANATEL nº 477, de 7 
de agosto de 2007; 

v) fornecer códigos de acesso seqüenciais para as linhas/canais, observando o que dispõe os 
arts. 3º, inciso XX e 105 a 109 da Resolução ANATEL nº 477, de 7 de agosto de 2007; 

w) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

x) elaborar relação dos aparelhos e atualizá-la sempre que houver modificações; 

y) fornecer os aparelhos seguindo as especificações e características contidas no item 5 
(Aparelhos), constante do Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X; 
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z) fazer no ato da entrega dos aparelhos, teste que certifique seu perfeito estado de 
funcionamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

a) proporcionar, no que couber, as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos 
serviços, permitindo o acesso do empregado da CONTRATADA às suas dependências para 
execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

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. 

CLÁUSULA SEXTA  – DO PREÇO 
 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância mensal estimada de R$ 
xxx,xx (valor por extenso) constante do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou do PLANO 
ALTERNATIVO DE SERVIÇOS da CONTRATADA, aprovado pela ANATEL, levando-se em 
conta o perfil de tráfego da CONTRATANTE e incidindo sobre o mesmo o percentual de 
desconto estabelecido no parágrafo quarto. 

Parágrafo primeiro. Nos preços apresentados, deverão estar incluídas quaisquer 
despesas relativas aos serviços de telefonia que, direta ou indiretamente, tenham relação com o 
objeto deste Contrato, inclusive os impostos e taxas aplicáveis, cujas alíquotas deverão ser 
informadas separadamente. 

Parágrafo segundo.  Os itens 6.6 e 6.7 do edital do Anexo A do Edital de Pregão 
Eletrônico n° X/200X poderão sofrer reajuste a qualquer tempo, desde que sejam observadas 
as imposições da ANATEL. 

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA oferecerá desconto de X (valor por extenso) 
% sobre o somatório do resultado obtido pela QUANTIDADE DE MINUTOS x PREÇO DAS 
LIGAÇÕES contido no PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou no PLANO ALTERNATIVO DE 
SERVIÇOS durante todo o período do Contrato, independente do tipo de ligação, do horário ou 
distância das chamadas e do dia da semana. 

 
Parágrafo quarto. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, durante a 

vigência do contrato, o aumento do desconto ofertado no PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou 
no PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, quando esse se mostrar desvantajoso para a 
Administração, em relação aos preços praticados no mercado. 

Parágrafo quinto. Durante o período de vigência deste Contrato, a 
CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE, todos os preços e vantagens ofertados ao 
mercado, inclusive os preços para horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos 
do que os estabelecidos no presente Contrato, em conformidade com o §6º do art. 27 da 
Resolução ANATEL nº 477, de 7 de agosto de 2007. 
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CLÁUSULA SÉTIMA  – DO REAJUSTE 
Os preços não serão reajustados durante o período de doze meses, na forma do §1º do art. 
28 da Lei nº 9069 de 29 de junho de 1995, podendo ser alterados após esse período, 
mediante índice divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

Parágrafo primeiro. O reajuste de que trata esta Cláusula poderá ser aplicado 
com periodicidade inferior à estipulada no caput, se assim vier a ser autorizado de acordo com 
o §5º do art. 28 da Lei nº 9069 de 29 de junho de 1995. De maneira análoga, caso o órgão 
regulador (ANATEL) venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas à 
CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo. Na hipótese de a tarifa mensal vir a ser alterada, a 
CONTRATANTE passará a pagar os novos valores a partir da data de sua vigência, 
independentemente da assinatura de novo Contrato, instrumento de re-ratificação ou aditivo. 

Parágrafo terceiro. Caso a CONTRATADA venha a oferecer descontos 
promocionais a assinantes em geral, os mesmos deverão ser estendidos à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado em parcelas 
mensais e em moeda corrente nacional, por meio de boleto ou por meio de ordem bancária e 
crédito em conta corrente, até a data de vencimento especificada no boleto ou nota 
fiscal/fatura, se esta estiver devidamente discriminada, e todos os documentos necessários ao 
pagamento, forem apresentados no Protocolo da CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias úteis 
antes da data de vencimento. Caso não seja respeitada esta exigência, deve ser apresentado 
boleto ou nota fiscal/fatura contendo nova data de vencimento, respeitando, dessa vez, o prazo 
citado.  

Parágrafo primeiro. A emissão do boleto ou nota fiscal/fatura, pela 
CONTRATADA, deverá obedecer às determinações contidas nos arts. 43 a 49 da Resolução 
ANATEL nº 477, de 7 de agosto de 2007. 

Parágrafo segundo. Em caso de incorreção do boleto ou nota fiscal/fatura, 
a CONTRATADA deverá reapresentar o documento, devidamente corrigido, dentro 
do prazo especificado no caput, na qual deve constar novo prazo de vencimento 
para pagamento. 

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA será informada caso haja cobrança indevida 
de ligações telefônicas, devendo proceder conforme determina os arts. 47 e 68 a 71 da 
Resolução ANATEL nº 477, de 7 de agosto de 2007.  

Parágrafo quarto. Será feita consulta on-line, com emissão de certidão que 
comprove a regularidade da CONTRATADA no Sistema de Cadastro Único de Fornecedores – 
SICAF. 

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 sexto. Deverá haver um boleto ou nota fiscal/fatura único para o objeto 
do Contrato, acompanhada dos demonstrativos de utilização dos serviços por linha telefônica, 
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que deverão ser enviados para a área da CONTRATANTE indicada na Cláusula Décima (Da 
Fiscalização), do presente Contrato.  

Parágrafo sétimo. A CONTRATANTE poderá alterar o local designado para as 
entregas dos boletos ou notas fiscais/faturas mensais por conveniência administrativa, desde 
que a solicitação seja encaminhada por escrito, com confirmação de recebimento em nome da 
CONTRATADA, e antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo oitavo. O número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, indicado no 
boleto ou nota fiscal/fatura deverá coincidir com o apresentado na proposta da CONTRATADA, 
sendo este utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de notas de empenho. 

Parágrafo nono. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo pagamento do boleto ou nota fiscal/fatura, obedecerão à Resolução nº 426 de 9 de 
dezembro de 2005 e suas alterações posteriores. 

Parágrafo décimo. O pagamento da multa pela CONTRATANTE estará condicionado à 
existência de recursos orçamentários. 

Parágrafo décimo primeiro. 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 às despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor total estimado de R$ xxx,xx (valor por extenso) para o período 12 
(doze) meses, correndo R$ xxx,xx (valor por extenso) por conta da dotação orçamentária 
consignada à CONTRATANTE, no exercício financeiro de 200X, pelo programa de trabalho 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica <xxxxxx>, conforme Nota de Empenho 
200XNE90XXXX e R$ xxx,xx (valor por extenso) a ser empenhado no exercício seguinte. 

 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE exercerá através de servidor da Gerência de Materiais, 
Patrimônio e Serviços da SUSEP (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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRMEIRA – 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 a 
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 nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, no que couber, as penalidades previstas, nos art. 86, 
87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas 
as seguintes penalidades: 

e) advertência; 

f) multa, calculada sobre o valor mensal estimado do Contrato: 

a. 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. 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; 

c. de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

h) 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. 
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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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) É vedada a utilização 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 nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
conseqüente registro no SICAF. 

b) O perfil de tráfego apresentado no certame licitatório não constitui compromisso futuro para 
a CONTRATANTE. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Só será permitida a permanência de empregado da CONTRATADA nas dependências da 
CONTRATANTE durante o período em que estiver prestando os serviços. 

f) 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. 

g) 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. 

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

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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


