
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32 /09    
  Processo SUSEP N.° 15414.003516/2009-68 

 

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 15414.003516/2009−68, 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  07/12/2009 (horário de Brasília) 

 

1 – DO OBJETO 
 

Visa o presente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza e 
conservação nas dependências da SUSEP, localizadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

 
Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se o custo por metro quadrado, 
observando-se: a peculiaridade, a produtividade, turnos e jornada de trabalhos necessários, etc. 
 
Em áreas ocupadas, o quantitativo de serventes em jornada de até 44 (quarenta e quatro) horas semanais por 
áreas internas ocupadas será de: 01 servente para cada 600m2.  
 
Em áreas internas não ocupadas, o quantitativo de serventes em jornada de até 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais por áreas internas será de: 01 servente para cada 1200m2. 
 
 Os demais quantitativos por áreas físicas deverão estar de acordo com a especificação mínima da Portaria MPOG 
nº 02 de 8 de abril de 2009. 
 
Do limite para contratação dos serviços: 
 
O limite MÁXIMO para contratação dos serviços é de (preço unitário mensal por metro quadrado): 
 - Área interna : R$ 2,60 
 - Área externa : R$ 1,30 
 - Esquadria externa (face interna/ externa): R$ 0,61 
 - Fachada envidraçada (face externa): R$ 0,14 
 



De acordo com a Portaria MPOG nº 02/2009 
 
 
 
 
 LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS E DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS 
 
LOCAL 01 – Rua Buenos Aires, 256 – Centro, Rio de Janeiro/RJ. 
 

a) Área Interna Ocupada 1.800 m² (área do térreo, 2º, 3º e 12º andares) 
b) Área Interna Não Ocupada 4.000 m² (área 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º andares) 
c) Área Externa: 120 m2 
d) Esquadria Externa – face interna/externa: 450 m2. 
e) Fachada Envidraçada: 350,40m2 
 

 
 

 LOCAL 02 – Av. Franklin Rosevelt 39, 3º andar. 
 
a) Área Interna: 1.000 m2  
b) Área Externa: 0 m2 
c) Esquadria Externa – face interna/externa: 300 m2. 
d) Fachada Envidraçada – face externa: 200m2. 

 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

 

Fazem parte integrante deste Edital: 

          

 Termo de Referência (com 5 Anexos)    =  Planilha de Custos e Formação de Preços  
 

 Anexo I A - Mão-de-obra Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

  

 Anexo I B Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas 

 

 Anexo I C Demais Custos 

 

 Anexo I D Quadros-resumo Quadro-resumo da Remuneração da Mão de Obra 

 
 

Anexo II – PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M² 

ANEXO  III – VALOR DOS SERVIÇOS 
ANEXO   IV – VALOR MÁXIMO DOS SERVIÇOS  
ANEXO   V – PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO MÉDIO DE MATERIAL GASTO POR MÊS 
 
 

 



   
   

 Anexo A - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 Anexo B - 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, Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo fax (21) 
3233-4008, no horário de 10h às 17h, ou e-mail comil@susep.gov.br.  

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

• Que se encontrar 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;  

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

• Que estejam constituídas na forma de Cooperativas, conforme acordo celebrado com o Ministério Público 
do Trabalho e aplicado em toda a esfera da Administração Pública Federal. 

 

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. 

  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 Anexos do Termo de Referência(I a,b,c  
d, II, III, IV e V) 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. 

  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 – A proposta de preços da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas do 
material e dos serviços, deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance 
ofertado, num prazo máximo de 5 (cinco) horas após o encerramento da etapa de lances, por meio 
do fax nº (21) 3233-4008, com a posterior apresentação dos originais no prazo máximo de 
48(quarenta e oito) horas, contadas a partir do encerramento da sessão pública.  

 

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$91.718,68 (noventa e um mil setecentos e dezoito reais e sessenta 
e oito 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 

 

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 no Edital e 
seus anexos. 

Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora da melhor 
proposta encaminhará á SUSEP a documentação referente à habilitação, no prazo máximo de 5 
(cinco) horas através de fax nº (21) 3233-4008 juntamente com a proposta de preço atualizada em 
conformidade dos lances e, num prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, apresentará os documentos 
originais  a ser protocolado no Protocolo Geral da SUSEP, situado no subsolo do Prédio da Rua Presidente Vargas 
nº730 – Centro – Prédio do Banco Central do Brasil, em envelope fechado com os seguintes dizeres em sua parte 
externa e frontal: 

 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Pregão Eletrônico nº 32/09 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

 



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

 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e acompanhado da 
última alteração contratual, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  

 

b) Certidão Específica da Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa ou o registro no 
Cartório onde a empresa está registrada. 

 

c) 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. 

 

 

d) Planilha de Formação de Preços – Anexos do Termo de Referência, Anexos do Termo de 
Referência (I a,b,c, d, II, III, IV e V) contendo o valor global (anual),  já readequada ao valor do 
último lance, devendo conter os seguintes dados:  

 

 

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

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

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

  d.4) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 

e) 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. 

f) 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. 

g) Demonstração de Patrimônio Líquido Mínimo para efeito de comprovação da boa situação financeira 
apresentada em seu Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

h) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo CRA – Conselho Regional de Administração 
contendo o objetivo social da empresa, ramo de atividade, responsável técnico, dados da empresa como razão 
social, registro, CNPJ e endereço. 

i) Anexo A – Declaração de Elaboração Independente de Proposta, por força da IN 2/09 do MPOG. 

 

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). 

 

   

10 – 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 c/c o art. 
28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 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 do Contrato: 

a. de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 5% (cinco por cento), nos casos de 
atraso da entrega da garantia contratual, conforme estabelecido na Cláusula Sétima – Da Garantia, até 
que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

b. 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; 

c. 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; 

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

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

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 
autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo primeiro. A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com quaisquer das demais, devendo o valor da multa ser cobrado na forma do 
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo segundo. Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a CONTRATADA 
poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente poderá conferir efeito suspensivo, se 
presentes razões de interesse público, devidamente fundamentadas, conforme dispõe o inc. I, “f” do art. 109, e 
§2º da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 

 



11 – 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 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da proposta de 
preços e da habilitação deverá ser o mesmo estabelecimento da licitante que efetivamente vai prestar os serviços 
objeto da presente licitação. 

12.8 – 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, 29 de outubro de 2009. 
 
 
 
Adriana Pessôa da Cunha 
Pregoeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP 18/2009 
  

 
1. DO OBJETO 
 

Visa o presente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza e 
conservação nas dependências da SUSEP, localizadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 
 
2. DO QUANTITATIVO POR ÁREA  
 
2.1 Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se o custo por metro 
quadrado, observando-se: a peculiaridade, a produtividade, turnos e jornada de trabalhos necessários, etc. 
 
2.2 Em áreas ocupadas, o quantitativo de serventes em jornada de até 44 (quarenta e quatro) horas semanais 
por áreas internas ocupadas será de: 01 servente para cada 600m2.  
 
2.3 Em áreas internas não ocupadas, o quantitativo de serventes em jornada de até 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais por áreas internas será de: 01 servente para cada 1200m2. 
 
2.4  Os demais quantitativos por áreas físicas deverão estar de acordo com a especificação mínima da Portaria 
MPOG nº 02 de 8 de abril de 2009. 
 
3. LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS E DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS 
 
3.1 - LOCAL 01 – Rua Buenos Aires, 256 – Centro, Rio de Janeiro/RJ. 
 

d) Área Interna Ocupada 1.800 m² (área do térreo, 2º, 3º e 12º andares) 
e) Área Interna Não Ocupada 4.000 m² (área 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º andares) 
f) Área Externa: 120 m2 
d) Esquadria Externa – face interna/externa: 450 m2. 
e) Fachada Envidraçada: 350,40m2 
 

3.2 -  LOCAL 02 – Av. Franklin Rosevelt 39, 3º andar. 
 
b) Área Interna: 1.000 m2  
b) Área Externa: 0 m2 
c) Esquadria Externa – face interna/externa: 300 m2. 
d) Fachada Envidraçada – face externa: 200m2. 

 
3.4 – Do limite para contratação dos serviços: 
 
O limite MÁXIMO para contratação dos serviços é de (preço unitário mensal por metro quadrado): 
 - Área interna : R$ 2,60 
 - Área externa : R$ 1,30 
 - Esquadria externa (face interna/ externa): R$ 0,61 
 - Fachada envidraçada (face externa): R$ 0,14 
 
De acordo com a Portaria MPOG nº 02/2009 



 
 
 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. ÁREAS INTERNAS OCUPADAS (área do térreo, 2º, 3º e 12º andares 1.800 m2) 
 
4.1.1 Diariamente, uma vez quando não explicitado : 
 
4.1.1.1 Remover com pano úmido, o pó de todos os móveis existentes, inclusive das mesas, armários, arquivos, 
prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; 
 
4.1.1.2 Lavar cinzeiros das mesas, e os situados em áreas de uso comum, limpá-los e substituir a areia, sempre 
que necessário; 
 
4.1.1.3 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 
 
4.1.1.4 Aspirar o pó em todo o piso acarpetado, cortinas e persianas; 
 
4.1.1.5 Proceder a lavagem dos sanitários, inclusive das louças, assentos, metais, e, quando houver, chuveiros ou 
bidês com saneante domissanitário desinfetante, no mínimo 02 (duas) vezes ao dia;  
 
4.1.1.6 Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; 
 
4.1.1.7 Varrer, passar pano úmido, lustrar e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, de granito, 
cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 
 
4.1.1.8 Varrer os pisos de cimento e as escadas; 
 
4.1.1.9 Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, no mínimo 
02 (duas) vezes ao dia; 
 
4.1.1.10 Fornecer e manter abastecidos os sanitários com: 
 

a) Toalha de papel interfolhada, com 100% de fibras naturais, super absorvente, de boa qualidade, e 
de cor branca, em dispenser adequado; 

 
b) Papel higiênico com 100% de fibras naturais, de cor branca, boa qualidade, macio, picotado, e com 
folha dupla; 
 
c) Sabonete líquido perolado com agentes umectantes e emolientes em dispenser adequado; 
 
d) Inibidor de bactérias com neutralizador de odor e desorizador para uso adequado nos mictórios e vasos 
sanitários, fixando-os bem, para que atendam perfeitamente aos seus fins sem causar entupimentos ou 
qualquer outro dano às louças sanitárias;  
 
e) Fornecer e manter abastecidos os sanitários com protetores de assento descartáveis e eficazes na sua 
função, de boa qualidade e em dispenser adequado; 

 
4.1.1.11 Retirar o lixo comum e o material reciclável quantas vezes for necessário, acondicionando o lixo comum 
em sacos plásticos de cem litros, o material reciclável em sacos plásticos de cem litros de cor diferenciada a do 
lixo comum e o lixo hospitalar em embalagens adequadas, de acordo com a legislação em vigor. O lixo comum 
deve ser removido para os locais indicados pela companhia de coleta, nos horários indicados. Já o material 
reciclável deve ser removido distintamente, de acordo com o determinação da SUSEP; 



 
4.1.1.12- Limpar os elevadores com produtos adequados; 
 
4.1.1.13 -Limpar os corrimãos; 
 
4.1.1.14 Regar as plantas; 
 
4.1.1.15- Executar demais serviços de freqüência diária, considerados necessários pela SUSEP 
 
 
4.1.2 Semanalmente, uma vez, quando não explicitado: 
 
4.1.2.1 Limpar atrás de móveis, armários e demais objetos; 
 
4.1.2.2 Limpar com produtos adequados, divisórias, vidros que integram as divisórias, portas, balcões e 
mobiliários revestidos em fórmica; 
 
4.1.2.3 Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético; 
 
4.1.2.4 Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados; 
 
4.1.2.5 Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; 
 
4.1.2.6 Limpar e polir todos os metais, válvulas, registros, sifões, fechaduras, cinzeiros, brasões, letreiros, etc; 
 
4.1.2.7 Lavar os balcões e os pisos de vinil, de mármore, de granito, cerâmicos, de marmorite e emborrachados 
com saneante domissanitário desinfetante, encerar e lustrar; 
 
4.1.2.8 Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 
 
4.1.2.9 Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 
 
4.1.2.10 Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
 
4.1.2.11 Lavar as escadas com produtos adequados; 
 
4.1.2.12 Podar plantas, se necessário; 
 
4.1.2.13 Executar demais serviços de freqüência semanal, considerados necessários pela SUSEP. 
 
 
 
4.1.3. Mensalmente, uma vez: 
 
4.1.3.1 Limpar forros, paredes e rodapés; 
 
4.1.3.2 Limpar persianas com produtos adequados; 
 
4.1.3.3 Remover manchas das paredes; 
 
4.1.3.4 Limpar portas, grades, basculantes, caixilhas, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr , 
etc.) 
 
4.1.3.5 Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 



 
 
4.1.4. Anualmente, uma vez, quando não explicitado: 
 
4.1.4.1 Efetuar lavagem, com equipamento apropriado, das áreas acarpetadas, pelo menos duas vezes por ano, 
quando não houver necessidade de um número maior de lavagens; 
 
4.1.4.2 Lavar, pelo menos duas vezes por ano, os reservatórios de água do prédio, remover a lama depositada e 
desinfetá-los, apresentando ao final da limpeza laudo técnico de empresa especializada sobre a qualidade da 
água. 
 
 
4.2. ÁREAS INTERNAS NÃO OCUPADAS (4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º andares) 
 
4.2.1. Mensalmente, uma vez quando não explicitado: 
 
4.2.1.1 Remover com pano úmido, o pó de todos os móveis existentes, inclusive das mesas, armários, arquivos, 
prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos aparelhos elétricos, tapetes, persianas, extintores de 
incêndio, etc; 
 
4.2.1.2 Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; 
 
4.2.1.3 Varrer os pisos de cimento, as escadas, os pisos de madeira, vinílicos, de mármore, de granito, 
cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 
 
4.2.1.4 Limpar os corrimãos; 
 
4.2.1.5 Proceder a lavagem dos sanitários, inclusive das louças, assentos, metais, pisos e, quando houver, 
chuveiros ou bidês com saneante domissanitário desinfetante; 
 
4.2.1.6 Limpar os elevadores com produtos adequados; 
 
4.2.1.7 Executar demais serviços de freqüência semanal, considerados necessários pela SUSEP. 
 
4.2.1.8 Limpar atrás de móveis, armários e demais objetos; 
 
4.2.1.9 Limpar com produtos adequados, divisórias, vidros que integram as divisórias, portas, balcões e 
mobiliários revestidos em fórmica; 
 
4.2.1.10 Limpar com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético; 
 
4.2.1.11 Limpar e polir todos os metais, válvulas, registros, sifões, fechaduras, cinzeiros, brasões, letreiros, etc.; 
 
4.2.1.12 Executar demais serviços de freqüência mensal, considerados necessários pela SUSEP. 
 
 
4.2.2. Semestralmente, uma vez: 
 
4.2.2.1 Limpar forros, paredes e rodapés; 
 
4.2.2.2 Remover manchas das paredes; 
 
4.2.2.3 Limpar portas, grades, basculantes, caixilhas, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr , 
etc. ) 



 
4.2.2.4 Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o semestre. 
 
 
4.3. ÁREAS EXTERNAS 
 
4.3.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado: 
 
4.3.1.1 Remover capachos e tapetes, procedendo sua limpeza; 
 
4.3.1.2 Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicas, de marmorite e 
emborrachados 
 
4.3.1.3 Varrer as áreas pavimentadas, recolhendo detritos; 
 
4.3.1.4 Retirar o lixo, já acondicionado em sacos plásticos, para local de recolhimento pelo serviço público de 
coleta, nos horários próprios; 
 
4.3.1.5 Executar os demais serviços considerados necessários à freqüência diária.  
 
4.3.2. Semanalmente, uma vez: 
 
4.3.2.1 Lavar os pisos, utilizando produto apropriado; 
 
4.3.2.2 Executar os demais serviços considerados necessários à freqüência semanal. 
 
4.3.3. Mensalmente, uma vez: 
 
4.3.3.1 Lavar áreas cobertas destinadas a depósito. 
 
4.4. EXQUADRIAS EXTERNAS 
 
4.4.1. Quinzenalmente, uma vez: 
 
4.4.1.1 Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos anti-embaçantes. 
 
4.4.2. Semestralmente, uma vez: 
 
4.4.2.1 Limpar fachadas envidraçadas (face externa), de conformidade com as normas de segurança do trabalho, 
aplicando-lhes produtos anti-embaçantes. 
 
4.5 DOS SERVIÇOS INERENTES À EMPRESA CONTRATADA 
 
4.5.1 Fornecer mão-de-obra especializada, com experiência adequada a cada função, e devidamente legalizada, 
realizando o seu treinamento e/ou reciclagem, quando necessário; 
 
4.5.2 Nomear, líder ou servente líder responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento 
dos mesmos,que  permaneça no local de trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação 
adequada aos executantes dos serviços; 
 
4.5.3 Cada líder ou servente líder terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao servidor da 
SUSEP responsável pela fiscalização dos serviços prestados e tomar as providências necessárias para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas.  
 



4.5.4 O líder ou servente líder e o supervisor devem ser capazes de tomar decisões compatíveis com suas 
funções e com os compromissos assumidos; 
 
4.5.5 Cobrir ausências, por qualquer motivo, de seus empregados disponibilizando imediatamente outros, 
devidamente habilitados para executar a mesma função, sob pena de desconto no pagamento mensal 
correspondente ao homem / dia; 
 
4.5.6 Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI'S) a seus funcionários; 
 
4.5.7 Utilizar equipamentos elétricos com sistema de proteção, com o objetivo de evitar danos à rede elétrica; 
 
4.5.8 Identificar todos equipamentos e utensílios de sua propriedade, para que não sejam confundidos com 
similares de propriedade da SUSEP e mantê-los em perfeitas condições de uso; 
 
4.5.9 Substituir equipamentos danificados em até vinte e quatro horas; 
 
4.5.10 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislações; 
 
4.5.11 Executar os serviços em horários que não interfiram no bom funcionamento da rotina da SUSEP, de 
comum acordo com a fiscalização do contrato; 
 
4.5.12 Implantar de forma adequada, a planificação, execução, e supervisão permanente dos serviços, de forma 
a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre 
em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços; 
 
4.5.13 Manter os seus funcionários limpos, asseados, e uniformizados, identificando-os através de crachás; 
 
4.5.14 Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando, após notificação, no prazo máximo de vinte e quatro 
horas, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela SUSEP; 
 
4.5.15 Instruir seus empregados a tratar os funcionários da SUSEP com urbanidade e respeito; 
 
4.5.16 Instruir seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da SUSEP; 
 
4.5.17 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios, objetivando a correta 
higiene nos respectivos manuseios; 
 
4.5.18 Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todos os seus materiais, equipamentos e 
utensílios até o término do contrato; 
 
4.5.19 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 
 
4.5.20 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela SUSEP; 
 
4.5.21 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes direta ou indiretamente da execução destes serviços, 
tais como, aquisição de materiais, equipamentos e utensílios, remunerações, encargos sociais, insumos, tributos, e 
demais gastos, sendo neles incluídos contratação e demissão de funcionários, transporte, alimentação, uniformes 
e seus complementos, além de treinamento e/ ou reciclagem; 
 
4.5.22 Fornecer alimentação e transporte a seus funcionários, colocados a disposição da SUSEP, através dos 
respectivos vales; 
 



4.5.23 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
 
4.5.24 Responsabilizar-se, ressarcindo, todo e qualquer dano à SUSEP, ou a terceiros, em decorrência de ação ou 
omissão de seus empregados; 
 
4.5.25 Apresentar, no prazo de até setenta e duas horas após assinatura do contrato, seguro de acidentes, para 
cobrir eventuais ocorrências em que sejam vitimados seus empregados, quando a serviço da SUSEP; 
 
4.5.26 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados com mal súbito, por meio de seus líderes; 
 
4.5.27 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até  vinte e cinco por cento do valor 
do contrato; 
 
4.5.28 Sempre que solicitado, deverá fornecer comprovante de cumprimento de suas obrigações com a legislação 
em vigor, inclusive comprovação de pagamento e valor de vales relativos aos empregados colocados à disposição 
da SUSEP, sem que este ou outro ato caracterize vínculo empregatício com a SUSEP; 
 
4.5.29 Atender a Portaria MPOG 02/09 e a Portaria 4.061/97 da Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia 
da Informação e suas atualizações; 
 
4.5.30 Possuir escritório no estado do Rio de Janeiro. 
 
  
5. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 A empresa prestadora de serviços deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, e utensílios necessários, 
adequados e suficientes à execução do serviço, inclusive saboneteiras, porta papel toalha e porta protetor de 
assentos descartáveis, para todos os banheiros, e porta papel higiênico, quando necessários. 
 
5.2 Os equipamentos e utensílios para execução dos serviços deverão ser substituídos no prazo 
máximo de vinte e quatro horas quando sofrerem desgaste ou danos pelo uso. 
 
5.3 Os materiais, equipamentos e utensílios serão sempre submetidos à apreciação da SUSEP, que poderá, a 
qualquer tempo e sem que caiba direito de recurso ou indenização, solicitar a substituição dos mesmos, caso não 
apresentem o rendimento ou qualidade desejados. 
 
5.4 O papel higiênico deverá ter 100% de fibras naturais, cor branca, boa qualidade, ser macio, picotado e com 
folha dupla; 
 
5.5 O papel toalha ou toalha de papel deverá ser interfolhada, com 100% de fibras naturais, super absorvente, de 
boa qualidade, e de cor branca; 
 
5.6 O sabonete líquido deverá ser perolado, de boa qualidade, e com agentes umectantes e emolientes; 
 
5.7 Os protetores de assento sanitário deverão ser descartáveis, eficazes na sua função, e de boa qualidade.   
 
5.7    Os Inibidores de bactérias deverão ser com neutralizador de odor e desorizador, e  deverão ser fixados  de 
forma a não causar entupimentos ou qualquer outro dano às louças sanitárias;  

 
5.8 A empresa contratada deverá deixar na SUSEP amostra selecionada de papel higiênico, papel toalha, 
sabonete líquido e protetor de assento para avaliação. 
 
5.9 É vedada a utilização de papel reciclado nos sanitários da SUSEP.  



 
5.10   Saneantes Domissanitários - de acordo com a IN/Mare 18/97 são substâncias ou materiais destinados à 
higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no 
tratamento da água compreendendo: 

 

5.10.1 Desinfetantes: Destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados 
em objetos inanimados ou ambientes. 

 
5.10.2 Detergentes: Destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicação de uso 
doméstico. 

 
5.11.3 Material de higiene: Papel toalha, papel higiênico, protetor de assento sanitário e sabonete líquido. 

 
5.12 São equiparados aos produtos domissanitários, os detergentes, desinfetantes e respectivos congêneres, 
destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos as mesmas exigências e 
condições no que concerne ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização. 

 
OBS: Os serviços serão executados de acordo com as peculiaridades de cada imóvel, sendo executadas apenas as 
etapas pertinentes. 
 
6. DO HORÁRIO DE TRABALHO 
 
Os serviços serão executados em dias úteis, dentro do período de 7:00 às 22:00 horas, de acordo com as 
necessidades da SUSEP, mantendo carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
 
7. DA FISCALIZAÇÃO 
 
A SUSEP exercerá a fiscalização e o acompanhamento dos serviços através da Gerência de Materiais, Patrimônio e 
Serviços – GEMAP, observando o fiel cumprimento das exigências constantes no Contrato e neste Termo de 
Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada com a execução, fiscalização e 
supervisão dos serviços por pessoas habilitadas. 
 
8 . DA PROPOSTA 
 
Solicitamos que a proposta para estes serviços nos seja enviada contendo: 
 

a) Planilhas de custo e formação de preços referentes aos anexos I, II e III devidamente preenchidas; 
b) Declaração de concordância com as condições estipuladas neste Termo de Referência; 
c) Dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc); 
d) Conta bancária (nome e nºdo banco, da agencia e da conta corrente); 
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 dias. 

 
9.  DAS DIPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1 A contratante destinará locais adequados para guardar materiais, equipamentos e utensílios utilizados nos 
serviços. 
 
9.2 A contratante disponibilizará local apropriado para a troca de roupa dos empregados da empresa 
contratada. 
 

9.3 A contratada deverá utilizar boa técnica, atender as normas e legislações vigentes, inclusive as pertinentes 
à segurança e saúde do trabalho, e empregar materiais de primeira qualidade; 



 
9.4  Fica assegurado à fiscalização o direito de solicitar a substituição de qualquer empregado da contratada cujo 

comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente. 
 

9.5  A contratada deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalização da SUSEP, atendendo 
de imediato as reclamações. 
 

9.6   Deverá ser efetuada vistoria em todas as dependências da SUSEP 
 

9.7   A CONTRATADA deverá confiar a um profissional devidamente habilitado, o preposto, a coordenação dos 
serviços, a quem a SUSEP poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar necessários 
sobre o andamento dos mesmos, indicando, previamente por escrito, o nome desse profissional e, no seu 
impedimento, quem o substituirá. 

 
9.8  Um dos serventes deverá receber uma gratificação por ocupar a função de líder de equipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
 

   
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

Anexos do  
 

TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP Nº 18/2009 
 

ANEXO I 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

    Nº Processo   

  Licitação Nº    

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 

 Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)    

B Município/UF    

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio 
Coletivo 

  

D Tipo de serviço    

E Unidade de medida    

F Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de 
medida)  

  

G Nº de meses de execução contratual   

Anexo I-A – Mão-de-obra 

Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

Unidade de medida – tipos e quantidades 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características 
distintas) 

 Quantidade 



-     

-     

 Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

2 Salário mínimo oficial vigente    

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

  

Nota: Deverão ser informados os valores unitários por empregado. 

I Remuneração  % Valor (R$) 

A  Salário      

B Adicional Noturno     

C  Adicional Periculosidade      

D  Adicional Insalubridade     

E  Outros (especificar)     

  Total de Remuneração     

  

III Insumos de Mão-de-obra(*) Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Uniformes/equipamentos   

D Assistência médica   

E Seguro de vida   

F Treinamento/Capacitação/ Reciclagem   



G Auxílio funeral   

H Outros (especificar)   

  Total de Insumos de Mão-de-obra   

Nota (*): o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo 
empregado). 

 Anexo I-B 

Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas 

Nota: (1) Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e 
suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente justificado. 

(2) As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados serviços que não 
necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração. 

  

Grupo "A": 

01 - INSS (____%)R$ 

02 - SESI ou SESC (____%)R$ 

03 - SENAI ou SENAC (____%)R$ 

04 - INCRA (____%)R$ 

05 - salário educação (____%)R$ 

06 - FGTS (____%)R$ 

07 - seguro acidente do trabalho (____%)R$ 

08 - SEBRAE (____%)R$ 

Grupo "B":  

09 - férias (____%)R$ 

10 - auxílio doença (____%)R$ 

11 - licença maternidade (____%)R$ 

12 - licença paternidade (____%)R$ 

13 - faltas legais (____%)R$ 

14 - acidente de trabalho (____%)R$ 

15 - aviso prévio (____%)R$ 

16 - 13º salário (____%)R$ 

Grupo "C" 



17 - aviso prévio indenizado (____%)R$ 

18 - indenização adicional (____%)R$ 

19 - indenização (rescisões sem justa causa) (____%)R$ 

Grupo "D": 

20 - incidência dos encargos do grupo "A" 

sobre os itens do grupo "B" (____%)R$ 

  

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS - 

R$ _______,__ (__________________________) (___%) 

VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais): 

R$_____,_____ (_____________________________________). 

  

Anexo I-C – Demais Custos 

  

Módulo: Demais componentes 

  Demais Componentes % Valor 

A Despesas 
Operacionais/administrativas 

    

B Lucro     

  Total de Demais Componentes     

 Módulo: Tributos 

  Tributos % Valor 

A Tributos Federais (exceto IRPJ e CSLL)     

  (especificar)     

B Tributos Estaduais/Municipais     

  (especificar)     

C Outros tributos     



  (especificar)     

  Total de Tributos     

Nota: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.  

Anexo I-D – Quadros-resumo 

Quadro-resumo da Remuneração da Mão de Obra 

I Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por 
empregado) 

Valor unit. (R$) 

A Remuneração     

B Encargos sociais %   

C Insumos de mão-de-obra     

D Subtotal     

E Reserva técnica %   

  Total de Mão-de-obra     

Nota: (1) D = A + B + C  

(2) O valor da Reserva técnica é obtido multiplicando-se o percentual sobre o subtotal 
da mão-de-obra principal.  

Quadro-resumo do Valor Mensal do Serviço 

  Valor Mensal Total ref. Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

  Unid / Elementos Valor 

A Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços)   

B Insumos diversos (mat./maq./equip.)   

C Demais componentes.   

D Tributos   

E Valor mensal do serviço   

F Preço mensal do serviço com menor nº de dias trabalhados (quando 
for o caso)* 

  



G Valor por unidade de medida    

H 
Valor global da proposta 

(valor mensal do serviço. X nº meses do contrato). 

  

 (*) Valor Mensal da Mão-de-obra para prestação de serviços com menor nº de dias de execução contratual na 
semana (quando for o caso) = Valor mensal do serviço x Dias Efetivamente trabalhados / Dias da semana usados 
para cálculo do valor cheio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP 18/2009 

ANEXO II – PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M² 

 ÁREA INTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 

PREÇO HOMEM-MÊS 

(R$) 

(1x2) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 

SERVENTE/LÍDER DE 
EQUIPE 

__1__ 

600* 

    

    TOTAL   

  

ÁREA EXTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 

PREÇO HOMEM-MÊS 

(R$) 

(1x2) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 

SERVENTE/LÍDER DE 
EQUIPE 

__1__  

1200* 

    

    TOTAL   

  

ESQUADRIA EXTERNA - FACE INTERNA/EXTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 

PRODUTI- 

VIDADE 

(1/M²) 

(2) 

FREQÜÊNCIA 
NO MÊS 
(HORAS) 

(3) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
NO MÊS 
(HORAS) 

(4) 

=(1x2x3) 

Ki**** 

(5) 

PREÇO 
HOMEM-
MÊS  

(R$) 

(4x5) 

SUB- 

TOTAL 

(R$/M²) 

SERVENTE/LÍDER _1__ 16*** __1__ 0,000380     



DE EQUIPE 220* 191,40 

TOTAL   

  

FACHADA ENVIDRAÇADA - FACE EXTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 

PRODUTI- 

VIDADE 

(1/M²) 

(2) 

FREQÜÊNCIA 
NO SEMES-

TRE 
(HORAS) 

(3) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
NO 

SEMESTRE 
(HORAS) 

(4) 

=(1x2x3) 

Ke**** 

(5) 

PREÇO 
HOMEM-
MÊS  

(R$) 

(4x5) 

SUB- 

TOTAL 

(R$/M²) 

SERVENTE/LÍDER 
DE EQUIPE 

_1__ 

110* 

8*** 1 

1.148,4 

0,0000633     

TOTAL   

  

* Caso as produtividades mínimas adotadas sejam diferentes, estes valores das planilhas deverão ser adequados à 
nova situação, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke). 

** Caso a relação entre serventes e encarregados seja diferente, estes valores das planilhas deverão ser 
adequados à nova situação, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke). 

*** Freqüência sugerida em horas por mês. Caso a freqüência adotada, em horas, por mês ou semestre, seja 
diferente, estes valores deverão ser adequados à nova situação, bem como os coeficientes delas decorrentes (Ki e 
Ke). 



 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP 18/2009 
ANEXO – III – VALOR DOS SERVIÇOS 
 
 

 
TIPO DE ÁREA 

PREÇO MENSAL  
UNITÁRIO 
(R$/ M²) 

ÁREA 
(M²) 

SUBTOTAL 
(R$) 

 
Área Interna (ocupada) 

 
2.800,00 

 

Área Interna (não ocupada)  4.000,00 *Subtotal/22 

 
Área Externa 

 
120,00 

 

 
Esquadria Externa - 
face interna/externa 

 
750,00 

 

 
Fachada Envidraçada - 
face externa 

 
550,40 

 

TOTAL MENSAL DA PROPOSTA  

TOTAL ANUAL DA PROPOSTA  

 
 
  *No item Área Interna (não ocupada) o valor SUBTOTAL deverá ser dividido por 22 (número médio 
mensal de dias úteis no estado do Rio de Janeiro), pois os serviços a serem executados nestas áreas serão 
mensais e semestrais.



 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP 18/2009 
ANEXO – IV – VALOR MÁXIMO DOS SERVIÇOS  
 
 

 
TIPO DE ÁREA 

PREÇO MENSAL 
UNITÁRIO 
(R$/ M²) 

ÁREA 
(M²) 

SUBTOTAL 
(R$) 

 
Área Interna (ocupada) 2,60 2.800,00 7.280,00  

Área Interna (não ocupada) 2,60 4.000,00 472,72  
 
Área Externa 

1,30 120,00 156,00 
 

 
Esquadria Externa - 
face interna/externa 

0,61 750,00 457,50 
 

 
Fachada Envidraçada - 
face externa 

0,14 550,40 77,056 
 

TOTAL MÁXIMO MENSAL DA PROPOSTA 8.443,28 

TOTAL MÁXIMO ANUAL DA PROPOSTA 101.319,31 

 
 
  *No item Área Interna (não ocupada) o valor SUBTOTAL deverá ser dividido por 22 (número médio 
mensal de dias úteis no estado do Rio de Janeiro), pois os serviços a serem executados nestas áreas serão 
mensais e semestrais.
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP 18/2009 

ANEXO – V – PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO MÉDIO DE MATERIAL 
GASTO POR MÊS 
 

RELAÇÃO DE MATERIAIS UNIDADE 
QUANTIDAD

E 
PAPEL TOALHA C/ 4000 CX 3 

PAPEL HIGIÊNICO FD 2 

DESINFETANTE 5 LT BB 2 

DETERGENTE PINHO 5 LT BB 1 

CLORO 5 LT BB 2 

VEJA MULTI USO 500 ML UN 2 

ALCOOL LT 2 

LUTRA MÓVEIS (PASTA) 200 ML UN 1 

LUTRA MÓVEIS (ÓLEO) UN 1 

PASTA SAPONÁCEA 500 GR UN 1 

NEUTRALIZADOR BRIOSOL 5 LT BB 1 

REMOVEDOR BRIOSOL 5 LT BB 1 

LIMPA VIDROS 500 ML UM 3 

PANO DE CHÃO UN 2 

FLANELA BRANCA GRANDE UN 2 

CREOLINA UN 1 

ESPONJA UN 2 

SABÃO DE COCO RUTH KG 1 

SABONETE LIQUIDO CX 2 

FORRO SANITÁRIO CX 1 

RODO (QUANDO NECESSITAR) UN 3 

C/ CLORO UN 1 

SACO 100 LT PESADO CNT 25 

SACO 50 LT PESADO CNT 25 

SACO 200 LT PESADO CNT 25 

LUVA MÉDIA PAR 3 

LUVA GRANDE PAR 3 

BOM AR LATA 1 
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Proposta que faz a empresa _________________________, inscrita no 

CNPJ___________, seguindo a planilha de formação de preços apresentada, englobando as 
tarifas propostas para todos os serviços, em conformidade com o Termo de Referência da 
GEMAP _ Gerência de Material e Patrimônio da SUSEP. 

 
 
Dados da empresa: 
 
a) Razão Social:______________________ 
b) CGC (MF) n° _____________________ 
c) Inscrição estadual n°________________ 
d) Endereço: _________________________ 
e) Fone: ________________________ 
f) FAX:_________________________ 
g) E-mail: ________________________ 
h) CEP: _________________________ 
i) Cidade: ________________________ 
j) Estado: ___________________________ 

 
 

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 32 /09    

 
Anexo A 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA 
LICITANTE], como representante devidamente constituído de 
[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante 
denominado [Licitante], para fins do disposto no Edital do Pregão 
Eletrônico SUSEP nº 32/2009, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

 1) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo 
Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão SUSEP nº 
32/09, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

 2) A  intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do Pregão Eletrônico SUSEP nº 32/2009, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 

 3) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico SUSEP nº 32/09 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
 

 4) que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico SUSEP nº 
32/09 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 

 5) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP antes da 
abertura oficial das propostas; e 
 

 6) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
 
_________, em __ de ________________ de ______ 
______________________________________________________________ 
([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA 
LICITAÇÃO, COM 
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]) 



Página 31  

 

 
 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 
Anexo B 

 
Contrato para prestação de serviços 
contínuos de limpeza e conservação 
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, n° 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, as 
demais normas complementares, e do que consta do Processo SUSEP nº 15414.003516/2009-
68, mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação nas dependências da SUSEP no Rio 
de Janeiro – RJ, localizadas na R. Buenos Aires, 256, Centro; e Av. Franklin Roosevelt, 39, 3º 
andar, Centro. 

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. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA executará os serviços na forma e 
período estipulados nos itens 2 (Quantitativo por Área), 3 
(Localização dos Imóveis e Discriminação das Áreas), 4 (Descrição 
dos Serviços), e 6 (Horário de Trabalho), constantes do Anexo A 
do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA fornecerá os materiais e equipamentos 
na forma estipulada no item 5 (Materiais e Equipamentos), 
constante do Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a. Fornecer mão-de-obra qualificada, devidamente legalizada e com experiência adequada à 
função; 

b. Ministrar orientação, treinamento e/ou reciclagem suficiente ao executante do serviço, 
sempre que se fizer necessário; 

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

d. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela CONTRATANTE, 
sempre de comum acordo com o fiscal do Contrato, com observância às normas, legislação 
e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

e. Nomear um líder ou servente líder, bem como seu substituto, responsáveis pela 
coordenação dos serviços, fiscalizando e ministrando as orientações adequadas à sua 
execução; 

e.1) Cada líder ou servente líder terá a obrigação de reportar-se, quando houver 
necessidade, ao servidor da SUSEP responsável pela fiscalização dos serviços 
prestados, e tomar as providências necessárias para que sejam corrigidas todas as 
falhas detectadas; 

e.2) O líder ou servente líder, bem como seu supervisor devem ser capazes de tomar 
decisões compatíveis com suas funções e com os compromissos assumidos;  

f. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seu empregado das normas disciplinares 
e operacionais determinadas pela CONTRATANTE; 

g. Responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, em 
decorrência de ação ou omissão de seu empregado; 

h. Fornecer uniforme e crachá com fotografia recente a seu empregado colocado à disposição 
da CONTRATANTE, com as respectivas despesas correndo por conta da CONTRATADA; 

i. Manter seus funcionários limpos, asseados, uniformizados, e devidamente identificados 
quando nas dependências da CONTRATANTE; 
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j. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seu empregado, bem como 
permitir ao fiscal do Contrato o acesso a estas informações sempre que necessário. 

k. Manter e exigir de seu empregado sigilo sobre dados que porventura venha a ter 
conhecimento por força da contratação; 

l. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s a seus empregados, os quais devem 
obrigatoriamente ser usados quando da execução dos serviços; 

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

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

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

o. Cumprir as exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive 
responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

p. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seu 
empregado acidentado ou com mal súbito, por meio de seu supervisor; 

q. Apresentar, obrigatoriamente, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após o início da 
vigência do Contrato, cópia autenticada de apólice de seguro contra riscos de acidentes de 
trabalho, acompanhada da ficha de inclusão e/ou certificado individual de seus empregados 
para cobrir eventuais ocorrências das quais sejam vítimas, durante o horário de serviço e, 
sempre que solicitado pela CONTRATANTE, fornecer cópia autenticada da apólice de 
seguro, bem como o comprovante de pagamento mensal do prêmio; 

r. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 
quatro) horas; 

r.1) Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a 
evitar danos à rede elétrica; 

s. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: 
aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, 
escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 
CONTRATANTE; 

t. Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todos os equipamentos e 
utensílios até o término do Contrato; 

u. Utilizar sempre material de boa qualidade, com observância às normas de controle de 
qualidade da ABTN e dos demais órgão competentes; 

v. Cobrir qualquer ausência de seu empregado por outro de mesma função, devidamente 
habilitado, oferecendo-lhe treinamento em caso de substituições não imediatas e 
previsíveis, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente à unidade 
serviço/dia. 
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v.1) A reincidência de falta de cobertura, com prejuízo aos serviços contratados, poderá 
gerar a aplicação das penalidades administrativas previstas em Contrato; 

w. Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a substituição de seu 
empregado, quando solicitada pela CONTRATANTE; 

x. Possuir escritório no Rio de Janeiro. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

a) Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 
permitindo livre acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais dos mesmos dentro 
dos horários estipulados, observando as normas internas; 

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

c) Fornecer, no que couber, local, materiais, equipamentos e utensílios em quantidade e 
qualidade suficientes para o perfeito desenvolvimento dos serviços da CONTRATADA; 

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

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

f) Fornecer local adequado para troca de roupa dos empregados da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA 

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

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

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

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

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

O preço dos serviços contratados corresponde à importância mensal de R$ xxx,xx 
(valor por extenso).  

Parágrafo único. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis 
(equipamentos e infra-estrutura necessários à execução dos serviços) já pagos ou amortizados 
no primeiro ano da contratação, deverão ser eliminados como condição para a renovação. 

CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO 

O valor contratual acima poderá ser repactuado, desde que sejam observados os 
prazos estipulados no Decreto nº 2271, de 7 de julho de 1997 e na Instrução Normativa 
MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008. 

Parágrafo primeiro. O prazo incial para a contagem do interregno de um ano para a 
primeira repactuação se dará a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, ou 
seja, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o 
salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da 
repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente. 

a) Em eventuais repactuações posteriores, o prazo mínimo de um ano conta-se a 
partir da data da última repactuação ocorrida. 

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

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

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

Parágrafo quinto. A alteração dos insumos da planilha de preços decorrente de 
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho somente poderá ser objeto de pedido de 
repactuação contratual, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, como capaz de ensejar a 
revisão contratual, para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, antes 
do vencimento do prazo constante no caput desta Cláusula. 

Parágrafo sexto. A CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
da homologação do Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva para solicitar a repactuação do 
Contrato, sob pena de preclusão dos seus efeitos retroativos, tornando-se única e exclusiva 
responsável pelos prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo 
informado. 

Parágrafo sétimo. Na hipótese em que as negociações para a celebração do acordo 
ou convenção de trabalho, ou solução do dissídio coletivo eventualmente instaurado, se 
prolonguem por algum tempo após a data-base da categoria profissional abrangida por este 
Contrato e, nesse intervalo, a CONTRATANTE convoque a CONTRATADA para uma prorrogação 
contratual, será obrigação da CONTRATADA informar quanto à situação e solicitar inclusão de 
cláusula no Termo Aditivo de Prorrogação, com objetivo de resguardar seu direito à 
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repactuação, sob pena de, perante omissão da CONTRATADA quanto à necessidade da 
repactuação, ter extinto seu direito por preclusão lógica. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado pela 
CONTRATANTE em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem 
bancária e crédito em conta corrente, em até 3 (três) dias úteis, após a data do atesto na nota 
fiscal/fatura pelo fiscal do Contrato, se a mesma, devidamente discriminada e acompanhada de 
todos os documentos necessários ao pagamento, for entregue no Protocolo da CONTRATANTE 
até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido e atestada pelo Fiscal do Contrato. Caso não 
seja respeitado este prazo pela CONTRATADA, o pagamento será realizado em até 10 (dez) 
dias úteis contados da data do atesto na nota fiscal/fatura pelo fiscal do Contrato. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções 
atribuídas à CONTRATADA, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da data do atesto do fiscal 
do Contrato na nova nota fiscal/fatura, corrigida e sem rasuras. 

Parágrafo segundo. Não será pago o valor relativo aos dias não trabalhados pelo 
empregado, bem como os encargos que venham a incidir sobre este valor no caso de não 
cobertura. 

 Parágrafo terceiro. Os pagamentos estão condicionados à comprovação de 
recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS, relativas aos empregados da CONTRATADA, postos à disposição da 
CONTRATANTE. 

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

Parágrafo quinto. Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, 
exceto se a CONTRATADA tiver optado pelo SIMPLES, hipótese em que deverá comprovar tal 
condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que esta opção 
não seja vedada pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006. Será aplicado o percentual 
constante da tabela de retenção da Instrução Normativa n°480, de 15 de dezembro de 2004, 
da Secretaria da Receita Federal ou a que vier a substituí-la.  

Parágrafo sexto. O número do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ, indicado na nota fiscal/fatura, deverá 
coincidir com o apresentado na proposta da CONTRATADA, o qual 
será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de 
notas de empenho. 

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

Parágrafo oitavo. 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 da fatura, serão estipulados mediante acordo entre as 
partes ou na forma do disposto no § 4º, art. 36 da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 
de abril de 2008. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor total de R$ xxx,xx (valor por extenso) para o 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 SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

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

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

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

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

Parágrafo quarto. Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para 
comunicação substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos 
compromissos assumidos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 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 do Contrato: 

a. de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 5% (cinco por 
cento), nos casos de atraso da entrega da garantia contratual, conforme estabelecido 
na Cláusula Sétima – Da Garantia, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do 
avençado ou até a rescisão contratual; 

b. 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; 

c. 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; 

d. 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. 

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 QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

b) A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da 
CONTRATADA, para comprovação de regularidade de situação cadastral ou da contratação 



Página 39  

dos empregados envolvidos na prestação do serviço e demais documentos considerados 
pertinentes pela CONTRATANTE. 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

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

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

 
Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 2009. 

 
 

________________________________________ 
Vilma de Oliveira Gatto  

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
 
 

_____________________________________ 
Nome 

Empresa contratada 
 


