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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul 
Comissão Permanente de Licitações 
Pregão Eletrônico nº. 01/2009 
 

  
 A Gerência Regional de Fiscalização da Superintendência de Seguros Privados no 
Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada apenas GRFRS, sediada na Rua Coronel 
Genuíno, nº 421 – 11º Andar, Conjunto nº 1101, Bairro Centro, Porto Alegre/RS, torna público 
que às 10h (dez horas) do dia 18 de fevereiro de 2009, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria SUSEP de número 3.106, de 27 de novembro de 2008, ou outra que 
vier a substituí-la, realizarão licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, cujo objeto está descrito no item I deste Edital. O presente 
certame licitatório foi autorizado pela Senhora Ordenadora de Despesas da Superintendência de 
Seguros Privados, de acordo com a Portaria SUSEP nº 2.784/2007, de 09 de novembro de 2007, 
conforme exposto no Processo SUSEP nº 15414.200391/2008-31 e reger-se-á pelas disposições 
da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000, do Decreto de número 5.450/2005, 
observando ainda conformidade à Lei Federal nº 8.666/1993, ao Decreto nº 2.271/1997 e à 
Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, bem 
como à Lei Complementar nº 123/2006 e ao Decreto nº 6.204/2007, e às demais legislações 
pertinentes e regramentos constantes deste Edital e de seus Anexos. O Edital pertinente a esta 
licitação poderá ser consultado na “internet” através dos endereços <www.susep.gov.br> ou 
<www.comprasnet.gov.br>. 
 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: <www.comprasnet.gov.br>. 
ENVIO DAS PROPOSTAS: das 10 horas do dia 06/02/2009 às 10 horas do dia 18/02/2009. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 horas do dia 18/02/2009. 
 
 
1 – DO OBJETO 
  
 1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação 
de serviços auxiliares, a serem executados na Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no 
Estado do Rio Grande do Sul, conforme discriminado abaixo: 
 
ITEM DESCRIÇÃO 

1 
01 (um) posto de escriturário, conforme descrito no Anexo I do Edital (Termo de 
Referência). 

2 01 (um) posto de reprógrafo, conforme descrito no Anexo I do Edital (Termo de 
Referência). 

 
 1.2 - Da presente licitação advirão, necessariamente, 02 (dois) contratos 
administrativos distintos, ainda que a mesma empresa seja vencedora de ambos os itens 
(Instrução Normativa MPOG nº 02/2008, art. 3º). 
 
 1.3 – O prazo de vigência dos contratos a serem firmados referentes aos serviços 
objeto deste Pregão será de 12 (doze) meses, com início a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, até um total de 60 (sessenta) meses. 

http://www.susep.gov.br/
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2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DE SEUS ANEXOS 
 
 Este edital é constituído de um documento principal e de seus anexos, a saber: 
 Anexo I – Termo de Referência; 
 Anexo II – Modelo de Proposta à Planilha de Formação de Preços para o Serviço 
Contínuo de Escriturário; 
 Anexo III - Modelo de Proposta à Planilha de Formação de Preços para o Serviço 
Contínuo de Reprografia; 
 Anexo IV – Acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-Geral 
da União, que impede a União de contratar trabalhadores por meio de Cooperativas de mão-de-
obra; 
 Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e 
Impeditivo da Habilitação e de Não Emprego de Mão-de-Obra de Menor; 
 Anexo VI – Modelo de Declaração de Veracidade de Informações Prestadas por 
Terceiros em Atestado Técnico; 
 Anexo VII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou como 
Empresa de Pequeno Porte; 
 Anexo VIII - Minutas de Contrato. 
 
 
3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
 
 3.1 – Os recursos para cobertura das despesas destes serviços provêm da Dotação 
Orçamentária nº 33390.37-01 (Locação de Mão-de-Obra à Apoio Administrativo, Técnico e 
Operacional), consignada à SUSEP para o exercício de 2009, bem como para o exercício 
seguinte. 
 
 3.2 – O ato de designação da Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio é a Portaria 
SUSEP nº 3.106, de 27 de novembro de 2008 (publicada no Diário Oficial da União de 1º de 
dezembro de 2008, Seção 2, página 22). 
 
 3.3 – Quaisquer informações sobre este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas 
através da Comissão Permanente de Licitações, na SUSEP do Estado do Rio Grande do Sul, 
situada na Rua Coronel Genuíno, nº 421 – 11º Andar, Conjunto nº 1101, Bairro Centro, Porto 
Alegre / RS, pelo telefone/fac-símile (51) 3212.6712, no horário das 9h30min às 12h00min e 
das 14h00min às 17h00min, ou por “e-mail”, através do endereço eletrônico <comil-
rs@susep.gov.br>. 
 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
 4.1 – Consoante disposição do art. 6º do Decreto nº 6.204/2007, somente poderão 
participar da presente licitação microempresas e empresas de pequeno porte, do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
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Fornecedores – SICAF – e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e 
em seus Anexos. 
 
 4.2 – Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido concedido às 
microempresas e às empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123/2006 as 
organizações que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no Parágrafo 4º do art. 
3º da mesma Lei. 
 
 4.3 – Não poderão participar da licitação as microempresas ou empresas de 
pequeno porte: 

a) em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 
b) suspensas de contratar com a União; 
c) impedidas de licitar e contratar com a União, consoante dispõe o artigo 7º da Lei 
nº 10.520/2002; 
d) que estejam impedidas de contratar com a SUSEP; 
e) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
f) em recuperação judicial; 
g) em processo de falência; 
h) em dissolução ou em liquidação; 
i) constituídas sob a forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma 
de constituição; 
j) constituídas sob a forma de sociedade cooperativa; e 
l) que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante. 

 
 4.4 – Como requisito para participação no Pregão o licitante deverá manifestar, 
também em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste 
Edital.  
 
 
5 – DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 
 5.1 – Serão observadas as determinações estabelecidas nos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e o disposto no Decreto nº 6.204/2007. 

 
5.2 – Em obediência ao art. 6º do Decreto nº 6.204/2007, que regulamenta o 

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, este procedimento licitatório será realizado com a participação exclusiva destas 
empresas. 
 
 5.3 – As microempresas – M.E. – e as empresas de pequeno porte – E.P.P., que 
tenham interesse em participar deste Pregão, deverão observar os procedimentos a seguir 
dispostos: 

a) no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema “Comprasnet”, 
declarar que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
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b) na fase da habilitação, deverá apresentar, além da documentação prevista no 
item 17    deste Edital, documento emitido por Órgão oficial (tais como Junta 
Comercial ou Secretaria da Receita Federal do Brasil), que comprove sua condição 
de microempresa ou de empresa de pequeno porte; 
c) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante 
vencedora da etapa de lances terá 02 (dois) dias úteis, podendo ser prorrogáveis por 
igual período, contatos do momento em que o proponente for declarado vencedor 
do certame, para apresentação da documentação regularizada. 

 
 
6 – DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

O custo estimado da contratação, de acordo com o valor máximo global e mensal 
será o seguinte: 

 
6.1 – Para o serviço auxiliar de escriturário: 
a) Valor Máximo Global (doze meses): R$ 15.030,96 (quinze mil e trinta reais e 

noventa e seis centavos); 
b) Valor Máximo Mensal: R$ 1.252,58 (um mil, duzentos e cinqüenta e dois reais 

e cinqüenta e oito centavos). 
 
6.2 – Para o serviço auxiliar de reprografia: 
a) Valor Máximo Global (doze meses): R$ 11.727,24 (onze mil, setecentos e 

vinte e sete reais e vinte e quatro centavos); 
b) Valor Máximo Mensal: R$ 977,27 (novecentos e setenta e sete reais e vinte e 

sete centavos). 
 
 

7 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados à Pregoeira, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço de “e-mail” <comil-
rs@susep.gov.br>. 
 
 
8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
 8.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão (Decreto nº 5.450/2005, art. 
18). 
 
 8.2 – Caberá à Pregoeira receber, examinar e decidir, apoiada pelo setor 
responsável pela elaboração do Edital e de seus Anexos, sobre a impugnação, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, observado o disposto no inciso II do artigo 11 do Decreto nº 5.450/2005. 
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 8.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 
data para a realização do certame (Decreto nº 5.450/2005, art. 18, Parágrafo 2º). 
 
 
9 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
 9.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no “site” 
<www.comprasnet.gov.br>. 
 
 9.2 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao Órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de 
realização do Pregão. 
 
 9.3 – O credenciamento do licitante, bem como sua manutenção, dependerão de 
registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
 9.4 – 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. 
 
 9.5 – O uso de senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à SUSEP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
 
10 – DOS DOCUMENTOS 
 
 10.1 – Os documentos escritos em papel, necessários à participação na presente 
licitação, deverão ser apresentados em língua portuguesa no original ou em cópia autenticada 
por: 
 a) Cartório de Notas e Ofício competente; ou 
 b) servidor da Comissão Permanente de Licitações da SUSEP/GRFRS; ou 
 c) publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
 
 10.2 – A autenticação de documentos, se realizada por servidor da Comissão 
Permanente de Licitações da Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no Estado do Rio 
Grande do Sul (SUSEP/GRFRS), conforme disposto na alínea “b” do subitem anterior, deverá 
ser realizada até às 17h00min do dia útil imediatamente anterior ao da abertura da sessão 
pública na “internet”.  
 
 10.3 – Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame 
licitatório, se apresentados em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para o idioma oficial 
do Brasil por tradutor juramentado. 
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 10.4 – A verificação da autenticidade das Certidões de Órgãos / entidades públicas 
obtidas por meio da “internet” será realizada pela Pregoeira ou por sua Equipe de Apoio, desde 
que conste no documento em questão o endereço eletrônico para consultar a sua autenticidade. 
 
 10.5 – Não serão aceitos documentos com CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
 
11 – DA COMUNICAÇÃO E LETRÔNICA 
 
 11.1 – A licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, incumbindo-lhe acompanhar as operações durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de quaisquer perdas causadas pela 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou por sua desconexão. 
 
 11.2 – Nem a Pregoeira, nem qualquer membro de sua Equipe de Apoio, atenderão 
ao telefone durante a sessão pública. Qualquer comunicação entre a Pregoeira e os licitantes 
ocorrerá exclusivamente por meio do “chat” do sistema eletrônico “Comprasnet”, ficando as 
empresas obrigadas a acompanharem o referido “chat”. A responsabilidade pelo ônus decorrente 
de quaisquer perdas causadas pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou pela Pregoeira será exclusivamente do licitante. 
 
 11.3 – Em caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízos dos atos realizados.  
 
 11.4 – Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 
da Pregoeira aos participantes. 
 
 
12 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
 12.1 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 
 
 12.2 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa 
do licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta Comercial, com preço total, em campo 
próprio, das 10 horas do dia 06/02/2009 às 10 horas do dia 18/02/2009, horário de Brasília / DF, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
 12.3 – Após o término da etapa de lances, a Proposta Comercial deverá ser 
reformulada e encaminhada, com base nos Anexos II e/ou III, através Sistema Eletrônico do 
“Comprasnet”, no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, após convocação feita pelo Pregoeiro, 
com o valor global anual, atualizada em conformidade com os lances eventualmente 
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ofertados, devendo estar inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o 
objeto deste Pregão, contendo os seguintes dados: 

a) dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço completo, número 
de telefone e de fax); 

 b) dados bancários (nome e número do banco, da agência e número da conta 
corrente); 
 c) preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras despesas 
aplicáveis; 
 d) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
 12.3.1 – Admitir-se-á o envio da Proposta Comercial, nos casos de impossibilidade 
de utilização do Sistema Eletrônico do “Comprasnet”, através do “e-mail” <comil-
rs@susep.gov.br>, obedecido o prazo estabelecido no item 12.3, ou ainda, opcionalmente, 
através do fax nº (51) 3212.6712. 
 
 12.4 – Além da Proposta Comercial e os Anexos II e/ou III atualizados em 
conformidade com os lances eventualmente ofertados, dentro do prazo máximo de 04 (quatro) 
horas, a licitante deverá encaminhar os seguintes Anexos, através do fax nº (51) 3212.6712: 

a) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação e 
de Não Emprego de Mão-de-Obra de Menor (Anexo V); 
b) Declaração de Veracidade de Informações Prestadas por Terceiros em Atestado 
Técnico (Anexo VI); e 
c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou como Empresa de 
Pequeno Porte (Anexo VII). 

 
 12.5 – A documentação de que trata este item (DA PROPOSTA COMERCIAL) 
deverá ser posteriormente encaminhada em original ou cópia autenticada na forma do exposto 
no item 10.1 deste Edital, em até 2 (dois) dias úteis, a contar da data de confirmação do 
recebimento do fax. 
 
 
13 – DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 
 13.1 – Os modelos das Planilhas de Custos e Formação de Preços constantes dos 
Anexos II e III deste Edital poderão ser solicitadas, por “e-mail” (<comil-rs@susep.gov.br>), 
até às 17h00min do dia útil imediatamente anterior à abertura da sessão pública, quando serão, 
então, enviadas à licitante pela Pregoeira ou por membro de sua Equipe de Apoio. 
 
 13.2 – A utilização das Planilhas de Custos e Formação de Preços enviadas nos 
termos do subitem anterior é obrigatória. Tais Planilhas de Custos e Formação de Preços 
deverão ser transmitidas para o sistema eletrônico (“Comprasnet”) após a fase de lances, para 
fins de análise de aceitação da melhor proposta, mediante solicitação da Pregoeira por meio do 
“chat” do sistema “Comprasnet”. 
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 13.3 – O preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços deve 
obedecer às normas exaradas na Instrução Normativa de número 02/2008, de 30 de abril de 
2008, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 
 
 13.4 – Quaisquer dúvidas sobre o preenchimento das planilhas deverão ser 
encaminhadas à Pregoeira e sua Equipe de Apoio na forma de Pedido de Esclarecimento, 
respeitado o disposto no item 6 deste Edital. 
 
 13.5 – No preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços, a licitante 
não deverá promover a inserção de custos relativos ao IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 
e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), tendo em vista o Acórdão nº 950/2007 
do Tribunal de Contas da União – TCU e Mensagem do Ministério do Planejamento Orçamento 
e Gestão de 12/06/2007. 
 
 13.6 – A inobservância de qualquer regra referente ao preenchimento das Planilhas 
de Custos e Formação de Preços ou a não transmissão de tais planilhas para o sistema eletrônico 
no prazo indicado pela Pregoeira ensejará a não aceitação da proposta da licitante, e a 
conseqüente convocação da próxima colocada para enviar suas planilhas. 
 
 
14 – DA ABERTURA DA SESSÃO E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
 A partir das 10 horas do dia 18/02/2009 terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico nº 01/2009, com a divulgação das Propostas Comerciais recebidas, sem identificação 
das licitantes por parte do sistema eletrônico e início da etapa de lances, conforme previsto neste 
Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, publicado no Diário Oficial da União de 1º de junho 
de 2005. 
 
 
15 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
 15.1 – 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. 
 
 15.2 – Para efeito de lances, será considerado o preço correspondente ao valor 
total de cada item (valor global do contrato, que pode ser assim calculado: valor mensal do 
serviço X doze meses). 
 
 15.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado 
e as regras de aceitação deste Edital. 
 
 15.4 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 
tenha sido registrado no sistema. 
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 15.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
 15.6 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais 
licitantes, vedada à identificação do detentor do lance. 
 
 15.7 – No caso de desconexão com a Pregoeira, adotar-se-ão as medidas expressas 
no item 11 (DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA), subitens 11.3 e 11.4, conforme o caso. 
 
 15.8 – Antes do encerramento da etapa de lances, a Pregoeira enviará, por meio do 
sistema eletrônico, aviso de iminência desse encerramento. 
 
 15.9 – Após esse aviso de iminência do encerramento da etapa de lances, 
transcorrerá um período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
 15.10 – Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira 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. 
 
 15.11 – A negociação referida no subitem anterior será realizada exclusivamente 
por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 
 15.12 – A Pregoeira poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e 
decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor. 
  
 15.13 – Declarada encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira anunciará o lance 
vencedor ou, quando for o caso, o mesmo valor negociado nos termos do subitem 15.10 deste 
Edital. 
 
 15.14 – Quando for inviável a conclusão do certame durante a sessão, a Pregoeira 
encerrará a etapa de lances, divulgando, posteriormente, o resultado do julgamento, através do 
“site” <www.comprasnet.gov.br>. 
 
 15.15 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da 
melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, na forma do item 17 deste Edital 
(DA HABILITAÇÃO), no prazo máximo de 04 (quatro) horas, podendo esta comprovação se 
dar mediante encaminhamento da documentação através do fax nº (51) 3212.6712, com 
posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, em 02 (dois) dias úteis, a contar da 
confirmação do recebimento do fax. 
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16 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 16.1 – Após o anúncio do menor valor, conforme subitem 15.13 deste Edital, a 
Pregoeira iniciará a sua análise, para fins de aceitação, tanto quanto ao valor como quanto ao 
objeto. 
 
 16.2 – O valor para aceitação das propostas ou melhores lances (critério de 
aceitabilidade) é de: 

a) R$ 15.030,96 anuais, para o serviço auxiliar de escriturário (Item 1); 
b) R$ 11.727,24 anuais, para o serviço auxiliar de reprografia (Item 2). 

 
 16.3 – A Pregoeira efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre 
a aceitação dos preços obtidos, com base no inciso I, do parágrafo 1º, do art. 45 da Lei Federal 
nº 8.666/1993, combinado com o inciso X, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, adotando 
como critério de julgamento e classificação das propostas o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 16.4 – As empresas licitantes deverão observar o estatuído no parágrafo 3º do art. 
44 da Lei Federal nº 8.666/1993, como critério de julgamento da PROPOSTA MAIS 
VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, conforme princípios do art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 
 16.5 – Para fins de análise de aceitação da proposta, a licitante vencedora deverá, 
nos termos e prazos estabelecidos pelos subitens 12.3 a 12.5 deste Edital, transmitir para o 
sistema eletrônico as Planilhas de Custos e Formação de Preços (Anexos II – escriturário e III – 
reprografia, deste Edital), com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, ou se tiver 
havido negociação, ao montante negociado. 
 
 16.6 – A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, solicitar, via “chat”, que seja 
enviada, no mesmo prazo mencionado nos itens 12.3 a 12.5 (quatro horas para documentação 
por fax e dois dias úteis para documentação original ou autenticada, a contar do recebimento do 
fax), via fac-símile (nº 51 - 3212.6712), cópia do Acordo, da Convenção ou do Dissídio 
Coletivo de Trabalho que serviu de base para a elaboração da proposta. 
 
 16.7 – A Pregoeira poderá, discricionariamente, suspender a sessão pública, pelo 
prazo a ser informado no “chat”, para análise das Planilhas de Custos e Formação de Preços. 
 
 16.8 – As Planilhas de Custos e Formação de Preços serão, nessa fase, 
minuciosamente analisadas, principalmente no que diz respeito aos seguintes aspectos: 
 a) correta inserção das fórmulas; 
 b) correta inserção dos índices referente aos tributos, inclusive contribuições 
sociais; 
 c) correta inserção do salário normativo, que deve ser, no mínimo, aquele 

estabelecido como piso da categoria por Acordo, Convenção do Dissídio do 
Trabalho; e 

 d) exeqüibilidade. 
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 16.9 – Após a análise das Planilhas de Custos e Formação de Preços, a Pregoeira 
deverá: 
 a) classificar as propostas que julgue adequadas; 
 b) desclassificar as propostas manifestamente inexeqüíveis, considerando o 

disposto no art. 29 da Instrução Normativa MPOG nº 02/2008; 
c) suspender a sessão pública para a promoção de diligência, caso tenha dúvidas 
sobre a exeqüibilidade da proposta, determinando que a licitante comprove que 
poderá prestar os serviços adequadamente pelo preço ofertado. 

 
 16.10 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, a Pregoeira divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
 
 16.11 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou de um lance que 
atenda ao Edital. 
 
 16.12 – Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 16.11, a Pregoeira poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, nos termos do subitem 15.10. 
 
 
17 – DA HABILITAÇÃO 
 
 A licitante detentora da melhor proposta deverá apresentar os seguintes 
documentos de habilitação: 
 17.1 – Documentação comprobatória de situação regular perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem 
como junto à Fazenda Estadual e à Fazenda Municipal. 

 17.1.1 - Poderá a licitante deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 
constem atualizados do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
 17.2 – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação 
e Não Emprego de Mão-de-Obra de Menor (Anexo V). 
 
 17.3 – 01 (um) atestado emitido por pessoas jurídicas de direito público ou de 
direito privado, para a qual a licitante tenha prestado serviço semelhante ao objeto desta 
licitação, declarando o grau de satisfação para com a execução dos serviços. 
 
 17.4 – Declaração de Veracidade de Informações Prestadas por Terceiros em 
Atestado de Capacidade Técnica (Anexo VI). 
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 17.5 – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou como Empresa de 
Pequeno Porte (Anexo VII). 
 
 17.6 – Cópia do Contrato Social e de suas alterações ou, ainda, de sua 
consolidação. 
 
 17.7 – A documentação referida neste item 17 (DA HABILITAÇÃO) deverá ser 
entregue nos termos do disposto no item 15.15 deste Edital. 
 
 17.8 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos requeridos neste Edital e em seus Anexos. 
 
 17.9 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos 
de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no Parágrafo 3º, do art. 21, do Decreto nº 
5.450/2005. 
 
 17.10 – A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item 
implicará a inabilitação do proponente. 
 
 
18 – DOS RECURSOS 
 

18.1 – Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la à 
Pregoeira por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões, 
imediatamente após a divulgação do vencedor. 

 
18.2 – O licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do 

recurso, por escrito, que será disponibilizado a todos os participantes. 
 
18.3 – Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3 (três) dias 

úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente. 
 
18.4 – É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a 

finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões. 
 
18.5 – A decisão da Pregoeira deverá ser motivada e submetida à apreciação da 

autoridade responsável pela licitação. 
 
18.6 – O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 

que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
18.7 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 
 
18.8 – Qualquer recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
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18.9 – Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados 

na Comissão Permanente de Licitações, na Rua Cel. Genuíno, 421 – 11° andar, Bairro Centro, 
Porto Alegre/RS, nos dias úteis no horário de 09h30min às 12h00min e das 14h00min às 
17h00min. 

 
18.10 – Não serão conhecidos os recursos interpostos, vencidos os respectivos 

prazos legais. 
 
18.11 – As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, 

tempestivamente no endereço acima, e dirigidas à Ordenadora de Despesa da SUSEP, a qual 
decidirá sobre os recursos após apreciação do parecer da Pregoeira. 

 
18.12 – Observar-se-á o disposto no Parágrafo 3º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/1993. 

 
 
19 – DA ADJUDICAÇÃO E  DA HOMOLOGAÇÃO 
 

19.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pela Pregoeira, 
sempre que não houver recurso, ou quando o recurso for acatado pela Pregoeira. 

 
19.2 – Se houver recurso e a Pregoeira não alterar sua decisão, a adjudicação caberá à 

Autoridade Competente. 
 
19.3 – A homologação é de responsabilidade da Autoridade Competente, em todos os 

casos. 
 
 
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 
prazos estabelecidos sujeitará o Licitante ou a adjudicatária às penalidades constantes do art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como às dispostas nos Contratos. 
 
 
21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

legitimidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.2 – Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com amparo na legislação 

pertinente e nos princípios gerais do Direito. 
 
21.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação 

pelos proponentes das condições do Edital cujo desconhecimento não poderá ser alegado. 
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21.4 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
21.5 – 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. 

 
21.6 – É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

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

 
21.7 - Não será admitida a participação de cooperativas de mão-de-obra, tendo em 

vista acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União, cujo termo 
de conciliação e sua homologação constituem o Anexo IV deste Edital. 
 
 
 
 

LUCIANE MARISA PEREIRA 
Pregoeira SUSEP/RS 
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ANEXO I 

Termo de Referência 
 
I. JUSTIFICATIVA: 
 

a) Motivação / Justificativa da contratação: 
 Consoante permissivo legal constante do Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, 
constata-se a necessidade de contratação de atividades acessórias de escriturário e de 
reprografia, com o objetivo de dar suporte às tarefas desenvolvidas precipuamente no 
atendimento ao público efetivado pela Gerência Regional de Fiscalização da Superintendência 
de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul – SUSEP/GRFRS. 
 
 b) Benefícios diretos e indiretos que resultarão do contrato: 
 Diretos: execução de atividades cotidianas e imprescindíveis à Administração sem a 
necessidade de deslocar servidor da área administrativa para realizá-las. 
 Indiretos: economicidade aos cofres públicos, informando que este serviço pode ser 
contratado junto a terceiros pela Administração, pois apóiam a realização de atividades 
essenciais ao cumprimento da missão da Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no 
Estado do Rio Grande do Sul, conforme exara o Decreto nº 2.271/1997. 
 
 c) Natureza do serviço: 
 Trata-se de serviço de natureza continuada, conforme conceitua o Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão: “serviços continuados são aqueles cuja interrupção possa 
comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação 
deva estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente” (Instrução Normativa nº 
2/2008, do MPOG, de 30 de abril de 2008). 
 
 
II. OBJETIVO: 
  
 Cumprir, com qualidade e eficiência, serviços de rotinas essenciais, diretamente 
relacionados a atividades de (I) escriturário e de (II) reprografia. 
 
 
III. DO OBJETO: 

 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços auxiliares de escriturário e de 

reprografia, para a Gerência Regional de Fiscalização da Superintendência de Seguros Privados 
no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei n° 8.666/1993 e das demais normas legais e 
regulamentares. 
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IV. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

a) Local de execução dos serviços: 
Rua Coronel Genuíno, nº 421 – 11º Andar, Conjunto nº 1101 – Porto Alegre / Rio 

Grande do Sul. CEP: 90.010-350. Edifício Esplanada dos Açores. Brasil 
 
b) Serviços / postos a serem contratados e requisitos de escolaridade e carga 

horária: 
 

Serviços Postos Escolaridade Carga Horária Experiência 

I) escriturário  1 (um) sem uniforme Nível Médio Completo 8 (oito) horas diárias Mínimo 6 (seis) meses 

II) reprografia 1 (um) sem uniforme Nível Médio Completo 6 (seis) horas diárias Mínimo 6 (seis) meses 

 
 c) Horário de funcionamento dos postos: 

De segunda-feira à sexta-feira, entre 08h e 19h. Os serviços deverão obedecer aos 
horários fornecidos pela CONTRATANTE, dentro da faixa supracitada (08h – 19h), ficando 
facultado à CONTRATANTE alterá-los a qualquer tempo, de acordo com as suas necessidades, 
mantida a carga horária estabelecida para os postos. 

 
d) Das atribuições e tarefas: 
 
d.1) Escriturário: 
Descrição das atribuições do cargo de escriturário, que deverão ser executadas sob 

supervisão direta da chefia imediata ou de servidor por esta indicado: 
- Atender ao público interno e externo, pessoalmente ou por telefone, prestando 

informações simples condizentes com o setor de sua lotação, mediante instrução da 
Chefia do setor; 

- Orientar os visitantes, encaminhando-os as unidades desejadas; 
- Receber, anotar e transmitir recados; 
- Digitar dados e documentos padronizados (comunicações internas, ofícios, cartas, faxes, 

despachos e demais expedientes simples); 
- Preparar documentos padronizados para abertura de processo; 
- Organizar documentos, pacotes e embalagens para expedição, seguindo orientações da 

Chefia do setor; 
- Solicitar assinatura em protocolo na entrega de documentos, processos e volumes; 
- Protocolar documentos segundo as instruções da Chefia do setor; 
- Receber e distribuir o material solicitado pelo setor de sua lotação; 
- Entregar correspondências, documentos e processos internamente, entre unidades da 

SUSEP, ou externamente, para outros órgãos e entidades; 
- Guardar sigilo das informações as quais tiver conhecimento nos seus respectivos locais 

de trabalho, em razão de suas atribuições; 
- Manter organizado seu local de trabalho; 
- Manter ética condizente ao seu local de trabalho; 
- Zelar pelos equipamentos e materiais de uso diário. 
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d.2) Reprógrafo: 
Descrição das atribuições do cargo de reprógrafo, que deverão ser executadas sob 

supervisão direta da chefia imediata ou de servidor por esta indicado: 
- Operar e manter em perfeito estado e funcionamento as máquinas copiadoras existentes, 

efetuando tiragem de boletins, tabelas, gráficos, formulários, processos e demais 
documentos a serem reproduzidos, executando tarefas afins ao serviço de multigrafia; 

- Verificar se as máquinas copiadoras estão em perfeito funcionamento e em caso de 
defeito ou qualquer anormalidade comunicar imediatamente ao GESTOR DO 
CONTRATO; 

- Atender prontamente, com presteza e polidez, as solicitações de xerox ou encadernação, 
encadernando os trabalhos através de equipamento já existente e comunicando aos 
setores solicitantes que os serviços se encontram realizados; 

- Arquivar a cópia ou encadernação, caso o setor solicitante não retire o material da 
reprografia no prazo de 24 horas, nos escaninhos existentes no protocolo da SUSEP; 

- Guardar sigilo das informações as quais tiver conhecimento nos seus respectivos locais 
de trabalho, em razão de suas atribuições; 

- Manter organizado seu local de trabalho; 
- Manter ética condizente ao seu local de trabalho; 
- Zelar pelos equipamentos e materiais de uso diário. 

 
 

V. DO ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO: 

 Trata-se de contratação de serviço comum, que, em conformidade com o artigo 4º 
do Decreto de número 5.450/2005, a contratação dos serviços assim enquadrados deverá 
obrigatoriamente ser licitada na modalidade de pregão, sendo preferencial a utilização da forma 
eletrônica. 
 
 
VI. DA FISCALIZAÇÃO: 

A SUSEP exercerá através do gestor do contrato (Coordenador da Gerência 
Regional de Fiscalização da SUSEP no Rio Grande do Sul ou servidor por ele designado) a 
fiscalização e o acompanhamento dos serviços, observando o fiel cumprimento das exigências 
constantes deste Termo de Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da 
contratada com relação à execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada. 
 
 
VII. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

a) Fornecer os serviços, com qualificação e experiência de, no mínimo, 6 (seis) 
meses, adequados às funções (comprovada na carteira de trabalho), procedendo ao treinamento 
e/ou reciclagem quando necessário; 
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b) Nomear um supervisor responsável pelos serviços com a missão de garantir a 
continuidade e o bom andamento dos mesmos, tendo que realizar tal tarefa de forma contínua, 
tomando as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

 
c) Manter um supervisor capaz de tomar decisões compatíveis com suas funções e 

com os compromissos assumidos; 
 
d) Cobrir qualquer ausência de seus empregados, com outros de mesma função, 

devidamente habilitados, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente à unidade 
de serviço/dia; 

 
e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, com 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações; 
 
f) Manter sempre em perfeita ordem o ambiente de trabalho, equipamentos e 

materiais utilizados; 
 
g) Manter os seus funcionários devidamente identificados, com crachá de 

identificação com fotografia recente fornecido pela contratada, orientando-os a manterem-se 
dentro dos padrões de comportamento e traje existentes no ambiente de trabalho; 

 
h) Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de vinte 

e quatro horas após a notificação do gestor do contrato, qualquer empregado considerado com 
conduta inconveniente pela SUSEP; 

 
i) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 
 
j) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 

normas disciplinares e operacionais determinadas pela SUSEP; 
 
k) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes direta ou indiretamente da 

execução destes serviços, tais como remunerações, encargos sociais, insumos, tributos e demais 
gastos, sendo neles incluído contratação e demissão de funcionários, transporte, alimentação, 
além de treinamento e/ou reciclagem, dentre outras; 

 
l) Fornecer alimentação e transporte adequados a seus funcionários colocados à 

disposição da SUSEP, através dos respectivos vales; 
 
m) Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
 
n) Responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano causado à SUSEP ou a 

terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seus empregados; 
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o) Apresentar, no prazo de 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; 

 
p) Aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pelo gestor do 

contrato;  
 
q) Promover anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos 

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

 
r) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento de seus empregados acidentados, ou com mal súbito, por meio de seus 
representantes; 

 
s) Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até vinte e cinco 

por cento do valor a ser contratado; 
 
t) Comprovar mensalmente o recolhimento de contribuições sociais (Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última 
competência vencida, relativos aos empregados colocados à disposição da SUSEP, nos serviços 
contratados; 

 
u) Sempre que solicitado, deverá fornecer comprovante de cumprimento de suas 

obrigações com a legislação em vigor, inclusive comprovação de pagamento e obediência ao 
piso salarial, valor de vales relativos aos empregados colocados à disposição da contratante sem 
que este ou outro caracterize vínculo empregatício com a SUSEP; 

 
v) Atender a Instrução Normativa MPOG n° 02/2008, preenchendo as planilhas de 

formação de preços. 
 
 
VIII. DAS OBRIGAÇÕES DA SUSEP: 
 

a) verificar, a qualquer tempo, o efetivo pagamento das obrigações sociais, impostos, 
taxas, encargos sociais referente ao empregado designado para a prestação dos serviços 
contratados;  

 
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) examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para 

comprovar o registro de função profissional; 
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d) proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 
permitindo livre acesso do empregado da CONTRATADA as suas dependências, dentro dos 
horários estipulados; 

 
e) exercer a fiscalização dos serviços por servidor designado, na forma prevista na Lei 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
f) efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA no prazo 

estabelecido em Contrato; 
 
g) não utilizar o empregado da CONTRATADA em serviços não abrangidos por este 

Contrato; 
 
h) assegurar-se da boa prestação dos serviços pela CONTRATADA, verificando 

sempre seu bom desempenho. 
 
 
IX. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

Em contraprestação aos serviços contratados, a CONTRATANTE efetuará o 
pagamento à CONTRATADA, em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e/ou 
crédito em conta corrente: 

 
a) até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao vencido, mediante apresentação de nota 

fiscal/fatura apresentada até o 1º (primeiro) dia útil do mês subseqüente ao vencido, emitida em 
2 (duas) vias protocoladas no protocolo da GRFRS - Gerência Regional de Fiscalização do Rio 
Grande do Sul, devidamente discriminadas e atestadas pelo fiscal do contrato ou servidor que 
venha a ser indicado para este fim; 

 
b) Em até 5 (cinco) dias úteis da data de apresentação de nota fiscal/fatura, caso esta 

seja apresentada a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês subseqüente ao vencido, emitida em 2 
(duas) vias, protocoladas no protocolo da GRFRS - Gerência Regional de Fiscalização do Rio 
Grande do Sul, devidamente discriminadas e atestadas pelo fiscal do contrato ou servidor que 
venha a ser indicado para este fim.   

 
Parágrafo primeiro. Os pagamentos estarão condicionados à comprovação de 

recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS, relativas aos empregados da CONTRATADA postos à disposição da 
CONTRATANTE;  

 
Parágrafo segundo. Será feita consulta “online”, sobre a situação da 

CONTRATADA, no Sistema de Cadastro Único de Fornecedores – SICAF, com a conseqüente 
emissão de certidão que comprove sua regularidade. 

 
Parágrafo terceiro. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto 

houver pendências na prestação dos serviços ou deixar de ser totalmente cumprida as obrigações 
constantes deste Contrato. 
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Parágrafo quarto. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura pela CONTRATANTE, 

por incorreção e culpa da CONTRATADA, os prazos de que trata o “caput” desta cláusula, 
serão contados a partir da data de reapresentação da nota fiscal/fatura, devidamente corrigida, 
no protocolo da CONTRATANTE. 

 
Parágrafo quinto. Será feita retenção, calculada sobre o valor a ser pago, do Imposto 

sobre Renda, da Contribuição sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para a Seguridade Social 
– COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, exceto se a CONTRATADA tiver optado 
pelo SIMPLES, hipótese em que deverá comprovar tal condição, mediante fornecimento de 
cópia do respectivo termo de opção.  O percentual a ser aplicado é o constante da tabela de 
retenção da Instrução Normativa nº 539, de 25 de abril de 2005, da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – RFB ou a que vier a substituí-la. 

 
Parágrafo sexto. Os pagamentos devidos poderão ser utilizados para cobrir os valores 

devidos à CONTRATADA, possíveis multas, indenizações a terceiros ou outras 
responsabilidades que estejam a seu cargo. 

 
Parágrafo sétimo. O número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

indicado nas notas fiscais/faturas deverá coincidir com aquele constante da proposta 
apresentada pela CONTRATADA, o qual será utilizado para consulta ao SICAF, bem como 
para emissão de notas de empenho. 

 
Parágrafo oitavo. A CONTRATADA não poderá interromper a execução dos 

serviços em função de pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta cláusula. 
 
 
X. DA PROPOSTA COMERCIAL: 
 

A proposta deverá conter planilhas de custos de formação de preços, nos padrões 
constantes da Instrução Normativa de número 02/2008, do Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão. 
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ANEXO II 

Planilha de Custos e Formação de Preços do Serviço - ESCRITURÁRIO 
 

Nº do Processo: 15414.200391/2008-31. 
Pregão Eletrônico nº 01/2009. 
Dia: 18/02/2009, às 10 h:00 min. 
 
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 Escriturário 
E Unidade de Medida Posto de Trabalho 
F Quantidade de empregados necessários para a execução do serviço 01 (um) 

G Número de meses de execução contratual 
12 (doze) meses, 

prorrogáveis até 60 
(sessenta) meses. 

 
 
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 para 40 horas semanais  
3 Categoria Profissional  
4 Data base da categoria (dia / mês / ano)  

NOTA: deverão ser informados os valores unitários por empregado. 
 

Item Descrição Percentuais em relação ao 
total da remuneração (%) Valor (R$) 

I Remuneração   
A SALÁRIO   
B ADICIONAL NOTURNO   
C ADICIONAL PERICULOSIDADE   
D ADICIONAL INSALUBRIDADE   
E OUTROS (especificar)   

           Total de Remuneração   
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II Insumos de Mão-de-Obra  Valor (R$) 
A TRANSPORTE *  
B AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO *  
C UNIFORMES / EQUIPAMENTOS *  
D ASSISTÊNCIA MÉDICA   
E SEGURO DE VIDA    

F TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO / 
RECICLAGEM DE PESSOAL 

 
 

G AUXÍLIO FUNERAL   
H OUTROS (ESPECIFICAR)   

           Total de Insumos de Mão-de-Obra   
OBS: * o valor informado deverá considerar o valor descontado do empregado conforme Legislação. 
 
 
 
 
 
 
 

III - Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas 
Notas: 

(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” % Valor (R$) 
01) INSS   
02) SESI OU SESC   
03) SENAI OU SENAC   
04) INCRA    
05) SALÁRIO – EDUCAÇÃO   
06) FGTS    
07) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO   
08) SEBRAE   

GRUPO “B” % Valor (R$) 
09) FÉRIAS   
10) AUXÍLIO DOENÇA   
11) LICENÇA MATERNIDADE   
12) LICENÇA PATERNIDADE    
13) FALTAS LEGAIS   
14) ACIDENTE DE TRABALHO   
15) AVISO PRÉVIO   
16) 13º SALÁRIO   

GRUPO “C” % Valor (R$) 
17) AVISO PRÉVIO INDENIZADO   
18) INDENIZAÇÃO ADICIONAL   
19) INDENICAÇÃO (rescisões sem justa causa)   

GRUPO “D” % Valor (R$) 
20) INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO 
“A” SOBRE OS ITENS DO GRUPO “B” 
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VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS % R$ 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + 
Reserva Técnica + Encargos Sociais) 

 
R$ 

 
 
Demais Custos: 
 

 Demais Componentes % Valor (R$) 
A DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS   
B LUCRO   

           TOTAL Demais Componentes   
 
 

 Tributos % Valor (R$) 

A 
TRIBUTOS FEDERAIS (exceto IRPJ e 
CSLL) 
(especificar) 

  

B 
TRIBUTOS ESTADUAIS / 
MUNICIPAIS 
(especificar) 

  

C OUTROS TRIBUTOS 
(especificar) 

  

           TOTAL Tributos   
 
 
Quadros-resumo: 
 
IV Quadro Resumo da Remuneração da Mão-de-Obra 

(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 Mão-de-Obra   
 
 
Notas: 

(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. 
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Quadro-Resumo – Valor Mensal do Serviço: 
 
 Valor Mensal Total R$ 

A Mão-de-Obra (vinculada à execução dos serviços) R$ 
B Insumos Diversos R$ 
C Demais Componentes R$ 
D Tributos R$ 
E Valor Mensal do Serviço R$ 
F Valor Global da Proposta (valor mensal dos serviços X 12 meses) R$ 
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ANEXO III 
Planilha de Custos e Formação de Preços do Serviço - REPRÓGRAFO 

 
Nº do Processo: 15414.200391/2008-31. 
Pregão Eletrônico nº 01/2009. 
Dia: 18/02/2009, às 10 h:00 min. 
 
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 Reprografia 
E Unidade de Medida Posto de Trabalho 
F Quantidade de empregados necessários para a execução do serviço 01 (um) 

G Número de meses de execução contratual 
12 (doze) meses, 

prorrogáveis até 60 
(sessenta) meses. 

 
 
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 para 30 horas semanais  
3 Categoria Profissional  
4 Data base da categoria (dia / mês / ano)  

NOTA: deverão ser informados os valores unitários por empregado. 
 

Item Descrição Percentuais em relação ao 
total da remuneração (%) Valor (R$) 

I Remuneração   
A SALÁRIO   
B ADICIONAL NOTURNO   
C ADICIONAL PERICULOSIDADE   
D ADICIONAL INSALUBRIDADE   
E OUTROS (especificar)   

           Total de Remuneração   
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II Insumos de Mão-de-Obra  Valor (R$) 
A TRANSPORTE *  
B AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO *  
C UNIFORMES / EQUIPAMENTOS *  
D ASSISTÊNCIA MÉDICA   
E SEGURO DE VIDA    

F TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO / 
RECICLAGEM DE PESSOAL 

 
 

G AUXÍLIO FUNERAL   
H OUTROS (ESPECIFICAR)   

           Total de Insumos de Mão-de-Obra   
OBS: * o valor informado deverá considerar o valor descontado do empregado conforme Legislação. 
 
 
 
 
 
 

III - Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas 
Notas: 

(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” % Valor (R$) 

01) INSS   
02) SESI OU SESC   
03) SENAI OU SENAC   
04) INCRA    
05) SALÁRIO – EDUCAÇÃO   
06) FGTS    
07) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO   
08) SEBRAE   

GRUPO “B” % Valor (R$) 
09) FÉRIAS   
10) AUXÍLIO DOENÇA   
11) LICENÇA MATERNIDADE   
12) LICENÇA PATERNIDADE    
13) FALTAS LEGAIS   
14) ACIDENTE DE TRABALHO   
15) AVISO PRÉVIO   
16) 13º SALÁRIO   

GRUPO “C” % Valor (R$) 
17) AVISO PRÉVIO INDENIZADO   
18) INDENIZAÇÃO ADICIONAL   
19) INDENICAÇÃO (rescisões sem justa causa)   

GRUPO “D” % Valor (R$) 
20) INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO 
“A” SOBRE OS ITENS DO GRUPO “B” 
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VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS % R$ 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + 
Reserva Técnica + Encargos Sociais) 

 
R$ 

 
 
Demais Custos: 
 

 Demais Componentes % Valor (R$) 
A DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS   
B LUCRO   

           TOTAL Demais Componentes   
 
 

 Tributos % Valor (R$) 

A 
TRIBUTOS FEDERAIS (exceto IRPJ e 
CSLL) 
(especificar) 

  

B 
TRIBUTOS ESTADUAIS / 
MUNICIPAIS 
(especificar) 

  

C OUTROS TRIBUTOS 
(especificar) 

  

           TOTAL Tributos   
 
 
Quadros-resumo: 
 
IV Quadro Resumo da Remuneração da Mão-de-Obra 

(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 Mão-de-Obra   
 
 
Notas: 

(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. 
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Quadro-Resumo – Valor Mensal do Serviço: 
 
 Valor Mensal Total R$ 

A Mão-de-Obra (vinculada à execução dos serviços) R$ 
B Insumos Diversos R$ 
C Demais Componentes R$ 
D Tributos R$ 
E Valor Mensal do Serviço R$ 
F Valor Global da Proposta  (valor mensal dos serviços X 12 meses) R$ 
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ANEXO IV  
Acordo entre MPT e AGU impede União de contratar trabalhadores por meio de 

cooperativas de mão-de-obra 
 
 

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. 
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos 
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr.  Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo 
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;  
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual 
seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação 
pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto 
próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração 
Pública; 
CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta 
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei 
trabalhista; 
CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 
4º, “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 
não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”. 
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em 
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua 
norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente 
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-
obra terceirizada; 
CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da 
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela 
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 
CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que 
prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica 
a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem 
de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do 
trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho 
subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores 
sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);  
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a 
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do 
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves 
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da 
CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas; 
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CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 
90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que 
os Estados devem implementar políticas nos sentido de: 
“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não 
cumprimento da lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e 
combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei 
trabalhista seja aplicada em todas as empresas.”  
 
RESOLVEM 
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação 
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas 
de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o 
labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação 
ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao 
desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles: 
a) – Serviços de limpeza; 
b) – Serviços de conservação; 
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 
d) – Serviços de recepção; 
e) – Serviços de copeiragem; 
f) – Serviços de reprografia; 
g) – Serviços de telefonia; 
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 
i)  – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 
j)  – Serviços de auxiliar de escritório; 
k) – Serviços de auxiliar administrativo; 
l)  – Serviços de office boy (contínuo); 
m) – Serviços de digitação; 
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante; 
p) – Serviços de ascensorista; 
q) – Serviços de enfermagem; e 
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem 
previsão legal. 
Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos 
prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. 
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade 
precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões 
(inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer 
meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não 
coletiva), pelos seus associados.  
Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim 
de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos 
podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), 
cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 
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Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os 
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula 
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja 
em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na 
fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que 
somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento 
(intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de 
qualquer natureza. 
Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços 
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de 
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte 
integrante desses editais, como anexo. 
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante 
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços 
para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à 
assinatura do respectivo contrato. 
 
DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 
Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (“astreinte”) correspondente a 
R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições 
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de 
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, 
será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista 
no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.  
Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a 
UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa 
perante o Ministério Público do Trabalho. 
 
DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas 
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração 
pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às 
empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao 
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no 
âmbito de sua competência. 
 
 
DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 
Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do 
Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de 
sua homologação judicial. 
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Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o 
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. 
Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em 
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 
Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em 
cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 
876, caput, da CLT. 
Brasília, 05 de junho de 2003. 
 
GUILHERME MASTRICHI BASSO   GUIOMAR RECHIA GOMES 
Procurador-Geral do Trabalho                  Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 
 
BRASILINO SANTOS RAMOS   FÁBIO LEAL CARDOSO 
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região                    Procurador do Trabalho 
 
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 
Procurador-Geral da União 
 
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO  MÁRIO LUIZ GUERREIRO 
Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região              Advogado da União 
 
Testemunhas: 
_________________________________________________ 
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 
_________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DOMINGUES 
Presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil - AJUFE 
_________________________________________________ 
REGINA BUTRUS 
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores  
do Trabalho - ANPT 
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ANEXO V  
Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente e Impeditivo da Habilitação e de Não 

Emprego de Mão-de-Obra de Menor 

 

 (razão social na empresa), CNPJ Nº. (nº. de inscrição do CNPJ), com sede na 
(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2009, DECLARA expressamente: 

• Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
• Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, nem emprega menores de dezesseis anos em trabalho algum, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade, em cumprimento ao disposto 
no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal que dispõe da proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos. 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº. e Órgão Expedidor 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 35 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul 
Comissão Permanente de Licitações 
Pregão Eletrônico nº. 01/2009 
 

ANEXO VI 
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 
e Inscrição do CNPJ), que as informações prestadas pelo Sr.(a) (Nome do subscritor / 
subscritora) do Atestado Técnico em anexo são VERDADEIRAS. 
 
 Fico CIENTE através desse documento que declarar fato que sabe ser inverídico, 
com a finalidade de fraudar licitação pública, pode vir a constituir crime apurável pelo 
Ministério Público, na forma da Lei. Concomitantemente, a apresentação de declaração falsa 
relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas 
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 
  

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº. e Órgão Expedidor 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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ANEXO VII 
Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 

 (razão social na empresa), CNPJ Nº. (nº. de inscrição do CNPJ), com sede na 
(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2009, DECLARA expressamente, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
(    ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
 
Declara, ainda, que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses 

descritas no § 4°, do art. 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº. e Órgão Expedidor 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
 
 
Obs.1) Assinalar com um “x” a condição da empresa 
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ANEXO VIII 
Minutas de Contrato 

 
A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ESCRITURÁRIO 

 
 

Contrato para prestação de serviços 
auxiliares de escriturário 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 01/2009, 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 15414.200391/2008-31, 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 auxiliares de escriturário a serem executados nas dependências da 
Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Coronel 
Genuíno, nº 421, 11º andar, Conjunto nº 1101, Porto Alegre – RS, conforme quadro abaixo: 

 
Serviços Postos Escolaridade Carga Horária Experiência 

Escriturário  1 (um) sem uniforme Nível Médio Completo 8 (oito) horas diárias Mínimo 6 (seis) meses 
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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 no período e na forma estipulados no 
item IV (Da Descrição dos Serviços), constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
n° 01/2009. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Compete à CONTRATADA: 

a) fornecer mão-de-obra qualificada, devidamente legalizada e com experiência de,  no 
mínimo, 6 (seis) meses, adequada à função (comprovada na carteira de trabalho); 

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) 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; 

d.1) sempre que necessário e/ou a CONTRATANTE solicitar, o supervisor deverá 
comparecer em suas dependências; 

e) fornecer crachá com fotografia recente a cada um de seus empregados colocados à 
disposição da CONTRATANTE, a fim de identificá-los, conforme modelo a ser informado 
pelo fiscal do contrato, com as respectivas despesas correndo por conta da 
CONTRATADA; 

f) 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; 

f.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 
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realizado em conjunto com o pagamento do salário dos empregados da 
CONTRATADA, envolvidos na prestação dos serviços; 

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

h) 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; 

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

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

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

l) apresentar, 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; 

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

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

o) cobrir qualquer ausência de seu empregado por outro de mesma função, devidamente 
habilitado, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente à unidade 
serviço/dia; 

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

p) a fim de não prejudicar o bom andamento do serviço, sempre que houver substituições não 
imediatas, tais como férias, rescisão, licença maternidade, de escriturário/datilógrafo, o 
funcionário substituto deverá ser treinado antecipadamente nas instalações da contratante 
no prazo de uma semana; 

p.1) não se aplica às coberturas emergenciais de até quinze dias; 

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

r) 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. 
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CLÁUSULA QUINTA – 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) examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para 
comprovar o registro de função profissional; 

g) assegurar-se da boa prestação dos serviços pela CONTRATADA, verificando sempre seu 
bom desempenho. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA  

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

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

Parágrafo segundo. Havendo utilização total ou parcial da garantia em pagamentos 
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a proceder à correspondente reposição no 
prazo de 15 (quinze), 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 15 (quinze) dias contados da data em que foi notificada pela 
CONTRATANTE, prevalecendo o mesmo percentual. 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  
 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado pela 
CONTRATANTE em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem 
bancária e crédito em conta corrente, até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente o vencido, se a 
nota fiscal / fatura, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos 
necessários ao pagamento, emitida em 2 (duas) vias, for entregue no Protocolo da GRFRS – 
Gerência Regional de Fiscalização do Rio Grande do Sul até o 1º 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 5 (cinco) dias úteis contados da referida 
entrega. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções 
atribuídas à CONTRATADA, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da data da entrega no 
protocolo da CONTRATANTE, de nova nota fiscal/fatura, corrigida e sem rasuras. 

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 



 
 

 42 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul 
Comissão Permanente de Licitações 
Pregão Eletrônico nº. 01/2009 
 

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° 539, de 25 de abril de 
2005, 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 a 
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, será calculada de acordo com o disposto 
no § 4º, art. 36 da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, caso não exista 
outra regra contratual definida para tal assunto. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor total de R$ xxx,xx (valor por extenso) para o período 12 (doze) meses, 
correndo R$ xxx,xx (valor por extenso) por conta da dotação orçamentária consignada à 
CONTRATANTE, no exercício financeiro de 2009, pelo programa de trabalho 
04122077922720001, na categoria econômica 339037, conforme Nota de Empenho 
2009NE90XXXX 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, por meio de servidor da GRFRS – Gerência 
Regional de Fiscalização do Rio Grande do Sul, 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. 
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Parágrafo primeiro. A fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 
prazos estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º da Lei 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 do Contrato: 

b.1) de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 5% (cinco por 
cento), nos casos de atraso da entrega da garantia contratual, conforme estabelecido na 
Cláusula Sexta – Da Garantia, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do 
avençado ou até a rescisão contratual; 
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b.2) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por 
cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos significativos para a 
CONTRATANTE, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado 
ou até a rescisão contratual; 

b.3) de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, 
respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no início ou conclusão dos 
serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que a CONTRATADA dê 
solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.4) de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

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

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

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

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

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

d) 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. 

e) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e os empregados indicados pela CONTRATADA para execução dos 
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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. 

f) 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. 

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

h) 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 01/2009. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

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

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

 

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 2009. 
 
 

________________________________________ 
Vilma de Oliveira Gatto 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
 
 
 

_____________________________________  
Nome 

Empresa contratada 
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B - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE REPROGRAFIA 
 
 

Contrato para prestação de serviços 
auxiliares de reprografia 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 01/2009, 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 15414.200391/2008-31, 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 auxiliares de reprografia a serem executados nas dependências da 
Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Coronel 
Genuíno, nº 421, 11º andar, Conjunto nº 1101, Porto Alegre – RS, conforme quadro abaixo: 

 
Serviços Postos Escolaridade Carga Horária Experiência 

Reprografia  1 (um) sem uniforme Nível Médio Completo 6 (seis) horas diárias Mínimo 6 (seis) meses 
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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 no período e na forma estipulados no 
item IV (Da Descrição dos Serviços), constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
n° 01/2009. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Compete à CONTRATADA: 

a) fornecer mão-de-obra qualificada, devidamente legalizada e com experiência de,  no 
mínimo, 6 (seis) meses, adequada à função (comprovada na carteira de trabalho); 

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) 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; 

d.1) sempre que necessário e/ou a CONTRATANTE solicitar, o supervisor deverá 
comparecer em suas dependências; 

e) fornecer crachá com fotografia recente a cada um de seus empregados colocados à 
disposição da CONTRATANTE, a fim de identificá-los, conforme modelo a ser 
informado pelo fiscal do contrato, com as respectivas despesas correndo por conta da 
CONTRATADA; 

f) 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; 

f.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 
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com o pagamento do salário dos empregados da CONTRATADA, envolvidos na 
prestação dos serviços; 

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

h) 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; 

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

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

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

l) apresentar, 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; 

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

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

o) cobrir qualquer ausência de seu empregado por outro de mesma função, devidamente 
habilitado, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente à unidade 
serviço/dia; 

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

p) a fim de não prejudicar o bom andamento do serviço, sempre que houver substituições 
não imediatas, tais como férias, rescisão, licença maternidade, de 
escriturário/datilógrafo, o funcionário substituto deverá ser treinado antecipadamente 
nas instalações da contratante no prazo de uma semana; 

p.1) não se aplica às coberturas emergenciais de até quinze dias; 

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

r) 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. 
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CLÁUSULA QUINTA – 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) examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para 
comprovar o registro de função profissional; 

g) assegurar-se da boa prestação dos serviços pela CONTRATADA, verificando sempre seu 
bom desempenho. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA  

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

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

Parágrafo segundo. Havendo utilização total ou parcial da garantia em pagamentos 
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a proceder à correspondente reposição no 
prazo de 15 (quinze), 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 15 (quinze) dias contados da data em que foi notificada pela 
CONTRATANTE, prevalecendo o mesmo percentual. 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  
 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado pela 
CONTRATANTE em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem 
bancária e crédito em conta corrente, até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente o vencido, se a 
nota fiscal / fatura, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos 
necessários ao pagamento, emitida em 2 (duas) vias, for entregue no Protocolo da GRFRS – 
Gerência Regional de Fiscalização do Rio Grande do Sul até o 1º 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 5 (cinco) dias úteis contados da referida 
entrega. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções 
atribuídas à CONTRATADA, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da data da entrega no 
protocolo da CONTRATANTE, de nova nota fiscal/fatura, corrigida e sem rasuras. 

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 
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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° 539, de 25 de abril de 
2005, 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 a 
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, será calculada de acordo com o disposto 
no § 4º, art. 36 da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, caso não exista 
outra regra contratual definida para tal assunto. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor total de R$ xxx,xx (valor por extenso) para o período 12 (doze) meses, 
correndo R$ xxx,xx (valor por extenso) por conta da dotação orçamentária consignada à 
CONTRATANTE, no exercício financeiro de 2009, pelo programa de trabalho 
04122077922720001, na categoria econômica 339037, conforme Nota de Empenho 
2009NE90XXXX 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, por meio de servidor da GRFRS – Gerência 
Regional de Fiscalização do Rio Grande do Sul, 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. 
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Parágrafo primeiro. A fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 
prazos estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º da Lei 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 do Contrato: 

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

b.2) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte 
por cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos significativos para a 
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CONTRATANTE, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado 
ou até a rescisão contratual; 

b.3) de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, 
respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no início ou conclusão dos 
serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que a CONTRATADA dê 
solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

b.4) de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

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

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

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

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

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) É vedada a utilização da garantia ou deste Contrato para qualquer operação financeira, bem 

como a cessão, a subcontratação ou a transferência total ou parcial a terceiros da execução 
dos serviços contratados, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE, sob pena da 
aplicação de sanções e penalidades previstas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
conseqüente registro no SICAF. 

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

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

d) 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. 

e) 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 
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ou previdenciárias pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA obriga-se a 
responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações. 

f) 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. 

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

h) 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 01/2009. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

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

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

 
Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 2009. 

 
 

________________________________________ 
Vilma de Oliveira Gatto 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
 

 
_____________________________________  

Nome 
Empresa contratada 
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