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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
GERÊNCIA REGINAL DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO – GRFSP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2009 
 
 

  A Gerência Regional de Fiscalização em São Paulo da Superintendência de Seguros 

Privados – GRFSP/SUSEP realizará às 11h00min do dia 04 de dezembro de 2009 licitação na 

modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, tipo Menor Preço, conforme autorização da Chefe 

do Departamento de Administração e Finanças, contida no Processo SUSEP nº 15414.100491/2009-

40, observados os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de  2006 (artigos 42 a 45), o 

Decreto nº. 6.204 de 05 de setembro de 2007 e as condições deste edital. 

O edital estará disponível no sítio da SUSEP (www.susep.gov.br) e no Portal de 

Compras do Governo Federal - COMPRASNET (www.comprasnet.gov.br). 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ENVIO DAS PROPOSTAS: a partir da liberação do edital no Comprasnet até a data e 
horário estipulados para início da sessão pública. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11:00 horas do dia 04 de dezembro de 2009 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Contratação de serviço de acesso banda larga sem fio por rede celular de terceira geração, 
incluindo modem com conexão USB, de no mínimo 500 kbps, com tráfego de dados ilimitado e 
acessível no mínimo nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, para 5 
notebooks da Gerência Regional de Fiscalização em São Paulo - GRFSP. 

1.2 – O valor de referência apurado para fins de aceitabilidade de propostas (VALOR GLOBAL 
ANUAL) é de R$ 5.694,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais). 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

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

Anexo A Termo de Referência 

Anexo B Planilha de Formação de Custos 

Anexo C Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes e Impeditivos da 
Habilitação 

Anexo D Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

Anexo E Modelo de Declaração de Veracidade de Informações Prestadas por Terceiros em 
Atestado de Capacidade Técnica 

Anexo F Minuta de Contrato para o Serviço de Acesso Banda Larga sem Fio por Rede 
Celular de Terceira Geração 
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3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

3.1 – Os recursos para cobertura das despesas destes serviços provêm das dotações orçamentárias 
para o exercício de 2009 com provisão, também, para o exercício seguinte de 2010. 

3.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria SUSEP nº 3.338, de 23 
de outubro de 2009. 

3.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida através da Comissão Permanente de 
Licitações, na Gerência Regional de Fiscalização da SUSEP no Estado de São Paulo, situada na Rua 
Formosa, 367 - 26º andar – São Paulo/SP, ou pelo telefone (11) 3224-5000, ou pelo fax (11) 3224-
5005, no horário de 09:30h às 16:30h, ou por e-mail comil-sp@susep.gov.br. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente credenciados no sítio de compras do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br) e 
que atenderem a todas as demais exigências constantes neste edital e seus anexos. 

4.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

� que se encontrem em processo de falência, recuperação fiscal ou liquidação, de dissolução, 
de fusão, de cisão ou de incorporação;  

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

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

4.3 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização de senha privativa do licitante. (§ 
1º art. 21 Decreto 5.450/05) 

4.4 – O licitante deverá manifestar, em Declaração disponibilizada no sistema eletrônico do 
Comprasnet, que cumpre os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com 
as exigências do instrumento convocatório. (§ 2º art. 21 Decreto 5.450/05).  

4.5 – Também estará disponível ao licitante no sítio do Comprasnet, a Declaração de inexistência de 
fatos supervenientes e de que não emprega menores de dezoito anos, similar ao modelo 
apresentado no Anexo C deste Edital, a qual também deverá ser enviada juntamente com sua 
proposta como condição de participação no presente certame, admitido o envio posterior por fax 
somente se for solicitado pelo Pregoeiro e em caso excepcional (vide item 12.5). 

4.6 – Por questão de economia processual e eficiência, o presente Edital não contempla normas e 
anexos atinentes à participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) na 
licitação – matéria da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 – em razão de não haver empresas 
com essa qualificação aptas a prestarem o serviço de acesso banda larga sem fio por rede celular de 
terceira geração. 

 

5 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

5.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, no endereço comil-sp@susep.gov.br.  

 

6 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

6.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

6.2 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

6.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida nova data para a realização do 
certame, com as correções no Edital que se fizerem necessárias para a eliminação das causas da 
impugnação. 
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7 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

7.1 – Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico. 
(art. 3º Decreto 5.450/05) 

7.2 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/05) 

7.3 – O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro atualizado 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. (art. 3º, § 2º, do Decreto nº 
5.450/05) 

7.4 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma 
eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu 
descadastramento perante o SICAF. (art. 3º, § 3º, do Decreto nº 5.450/05) 

7.5 – A perda de senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema, para imediato bloqueio de acesso. (art. 3º, § 4º, do Decreto nº 5.450/05) 

7.6 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou à SUSEP responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05) 

7.7 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e 
a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 

 

8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1 – Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o VALOR 
GLOBAL ANUAL até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. (art. 21 Decreto 5.450/05) 

8.2 – O VALOR GLOBAL ANUAL constante da proposta deverá ser determinado utilizando-se a 
Planilha que constitui o Anexo B do presente Edital. 

8.3 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Decreto 5.450/2005. (§ 3º art. 21 Decreto 5.450/05) 

8.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. (§ 4º art. 21 Decreto 5.450/05) 

8.5 – O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

8.6 – Após o término da etapa de lances, a Proposta Comercial escrita deverá ser formulada pela 
empresa vencedora e enviada, acompanhada da respectiva planilha de custos (Anexo B) 
corretamente preenchida, através do e-mail comil-sp@susep.gov.br ou, opcionalmente, através do 
fax nº (11) 3224-5005, no prazo máximo de até 01 (uma) hora, atualizada em conformidade 
com os lances eventualmente ofertados, devendo estar inclusas todas as despesas, de qualquer 
natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, contendo os seguintes dados: 

� dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e fax); 

� conta bancária (Nome e número do banco, da agência e número da conta corrente); 

� preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras despesas aplicáveis; 

� prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

8.7 - Estará sujeito à desclassificação o licitante que não apresentar a proposta comercial no prazo 
estabelecido no item anterior, o qual será computado tendo-se em conta o horário comercial de 
funcionamento da GRFSP/SUSEP (item 3.3), isto é, se a etapa de lances se encerrar às 16:15 horas, 
por exemplo, o licitante vencedor terá até às 10:15 horas do dia útil seguinte para a apresentação 
de sua proposta comercial. 
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9 – ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

9.1 – Às 11 horas do dia 04 de dezembro de 2009, a sessão pública na Internet será aberta pelo 
pregoeiro. (art. 22 Decreto 5.450/05) 

9.2 – Os licitantes poderão participar da sessão pública da Internet, devendo utilizar sua chave de 
acesso e senha. (§ 1º art. 22 Decreto 5.450/05) 

 

10 – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. (§ 2º art. 22 Decreto 5.450/05) 

10.2 – Estarão sujeitas à desclassificação as propostas que apresentem valores irrisórios ou muito 
abaixo dos praticados pelo mercado e que, por conseguinte, poderiam gerar problemas futuros de 
inviabilidade econômica para a execução plena do contrato a que se referem, assim como as que 
estiverem acima do valor de referência determinado no item 1.2 deste Edital, conforme previsto no 
item II do art. 48 da Lei 8.666/93. 

10.3 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. (§ 3º art. 22 Decreto 5.450/05) 

10.4 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. (art. 23 Decreto 5.450/05) 

 

11 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

11.1 – Classificadas as propostas, será dado início à fase competitiva, quando então os licitantes 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (art. 24 Decreto 
5.450/05) 

11.2 – Para efeito de lances, será considerado o VALOR GLOBAL ANUAL da proposta. 

11.3 – No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e 
do valor consignado no registro. (§ 1º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.4 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas neste edital. (§ 2º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.5 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. (§ 3º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.6 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. (§ 4º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.7 – Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. (§ 5º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.8 – Durante esta etapa, eventuais lances considerados inexeqüíveis poderão ser desclassificados 
pelo pregoeiro com a devida justificativa. 

11.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. (§ 6º art. 24 
Decreto 5.450/05) 

11.10 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. (§ 7º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.11 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo 
dos atos realizados. (§ 10 art. 24 Decreto 5.450/05) 
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11.12 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, 
no endereço eletrônico utilizado para divulgação. (§ 11 art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.13 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições deste edital. (art. 25 Decreto 5.450/05) 

11.14 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, 
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital. (§ 8º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.15 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. (§ 9º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.16 – Por outro lado, o lance vencedor que esteja com suspeita de ser inexeqüível poderá ser 
questionado pelo pregoeiro com a adoção das medidas propostas no parágrafo 3º, inc. V do artigo 
29 da Instrução Normativa 02 de 30/04/2008 expedida pelo Ministério do Planejamento, sujeitando 
o respectivo proponente à desclassificação caso não possa comprovar sua exeqüibilidade.  

 

12 – DA HABILITAÇÃO 

12.1 – Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 

� à habilitação jurídica; 

� à qualificação técnica; 

� à qualificação econômico-financeira; 

� à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

� à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais; 

� ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no inciso 
XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. (art. 14 Decreto 5.450/05) 

12.2 – A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 
abrangidos. (§ 1º art. 25 Decreto 5.450/05) 

12.3 – A Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes e Impeditivos da Habilitação, conforme 
anexo C deste edital, que não está contemplada no SICAF, deverá ser apresentada pelo licitante 
através do próprio sistema eletrônico de compras no sítio do COMPRASNET, no momento da 
elaboração e envio de sua proposta, não havendo a necessidade de enviá-las por fax. 

12.4 – Para fins de habilitação, a verificação pela SUSEP nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova. (§ 4º art. 25 Decreto 5.450/05) 

12.5 – Na impossibilidade de consulta ao SICAF ou aos sítios oficiais, bem como na impossibilidade 
de encaminhamento das declarações requisitadas através do próprio Sistema Eletrônico, a 
documentação para habilitação poderá ser enviada via fax por solicitação explícita do Pregoeiro. 

12.6 – A licitante deverá apresentar 01 (um) atestado de capacidade técnica (declaração ou 
certidão), em papel timbrado do emitente, em original ou cópia autenticada, firmado por empresa 
pública ou privada, comprovando o perfeito cumprimento das obrigações da mesma natureza das 
que constituem o objeto desta licitação, conforme modelo – Anexo D. 

12.7 – O atestado referido no item precedente, bem como a correspondente Declaração de 
Veracidade conforme modelo do Anexo E, deverão ser enviados preferencialmente pelo endereço 
eletrônico comil-sp@susep.gov.br no formato PDF ou via fax imediatamente após solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico. (§ 2º art. 25 Decreto 5.450/05) 

12.8 – Quaisquer documentos remetidos previamente através de fax deverão ser apresentados 
posteriormente, em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de dois dias úteis. (§ 3º art. 
25 Decreto 5.450/05) 
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12.9 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. (§ 5º art. 25 Decreto 5.450/05) 

12.10 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor. (§ 9º art. 25 Decreto 5.450/05) 

 

13 – DOS RECURSOS 

13.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata 
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. (art. 26 Decreto 5.450/05) 

13.2 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão 
Permanente de Licitações, na Rua Formosa, 367 – 26º andar, São Paulo/SP, nos dias úteis no 
horário das 09:30h às 16:30h.  

13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor. (§ 1º art. 26 Decreto 5.450/05) 

13.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. (§ 2º art. 26 Decreto 5.450/05) 

13.5 – O pregoeiro tem prazo de cinco dias úteis, contados a partir do término do prazo para as 
contra-razões, para apresentar decisão motivada. 

 

14 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não 
houver recurso ou quando o recurso for acatado pelo Pregoeiro. 

14.2 – Se houver recurso e o Pregoeiro não alterar sua decisão, a adjudicação caberá à Autoridade 
Competente. 

14.3 – A homologação é de responsabilidade da Autoridade Competente em todos os casos. 

14.4 – O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal sofrerá as conseqüências 
previstas no art. 7° da Lei n° 10.520/02 c/c art. 28 do Decreto n° 5.450/05. 

14.5 – Em conformidade com o inciso XXIII do art. 4° da Lei n° 10.520/02 c/c o parágrafo 3° do art. 
27 do Decreto n° 5.450/05, caso haja recusa do vencedor em assinar o contrato, o pregoeiro 
examinará a proposta subseqüente, de acordo com a ordem de classificação e à luz das exigências 
deste Edital, até que do procedimento resulte, eventualmente, a declaração de novo vencedor. 

 

15 – DO PAGAMENTO E DA REPACTUAÇÃO 

15.1 - Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado em moeda corrente 
nacional, por meio de ordem bancária e/ou crédito em conta corrente, nas condições descritas na 
“CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO” que consta da Minuta do Contrato, Anexo F do presente Edital. 

15.2 – Por ser um Contrato com duração mínima de 12 meses, será admitida a repactuação na forma 
estipulada pelos arts. 37 a 41 da IN 02 de 30 de abril de 2008. 

 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 – A Contratada se compromete a cumprir as obrigações estabelecidas na “CLÁUSULA QUARTA - 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” do Anexo F – Minuta do Contrato. 
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17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 – O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos sujeitará a Contratada às sanções administrativas indicadas na “CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS” que consta da Minuta do Contrato (Anexo F do 
presente Edital) e que tem base legal no art. 28 do Decreto n° 5.450/05, bem como seu § único. 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados. 

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

18.3 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão. 

18.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação pertinente e nos 
princípios gerais do Direito. 

18.5 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 

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

18.7 – 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. 

18.8 – Todos os horários estipulados neste edital obedecerão ao horário oficial de Brasília. 

18.9- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 

18.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 
Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. 

 
São Paulo, 08 de outubro de 2009. 

 
 
 

Airtom Marquezini Junior 
Comissão Permanente de Licitações 

Pregoeiro 
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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
GERÊNCIA REGINAL DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico Nº 03/2009 

 
 

 
 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
Contratação de serviço de acesso banda larga sem fio por rede celular de terceira geração, 

incluindo modem com conexão USB, de no mínimo 500 kbps, com tráfego de dados ilimitado e 
acessível no mínimo nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, para 5 
notebooks da Gerência Regional de Fiscalização em São Paulo - GRFSP.  

 
2. SERVIÇOS 
 
2.1 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas, e legislação, atendendo à cobertura mínima 
estipulada no item 1 deste Termo de Referência, em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento)  
dos Estados das cidades mencionadas; 

 
2.2 -  Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 

adequado padrão de qualidade; 
 
2.3 -  Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a 

obter uma operação correta e eficaz; 
 
2.4 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante da SUSEP, inerentes ao 

objeto deste Termo de Referência; 
 
2.5 - Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 4 (quatro) horas, 

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

 
2.6 - Emitir uma única nota fiscal e/ou fatura mensal para cobrança do objeto deste Termo 

de Referência, e enviar para o local designado pela SUSEP; 
 
2.7 - Comunicar a SUSEP, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos julgados necessários. 
 
3. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 
 
3.1 -A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, 05 (cinco) modems com 

conexão USB, de no mínimo 500 kbps, sem custo para a SUSEP, não devendo onerar a contratação 
a ser celebrada; 

 
3.2 -Os modems deverão ser novos, sem uso, e fornecidos na embalagem, todos originais e 

em perfeitas condições de operação, assegurada a reposição gratuita dos mesmos em até 1 (uma) 
semana, na hipótese de mau funcionamento ou roubo/furto. 
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3.2.1 – Nos casos de roubo/furto, a CONTRATANTE obriga-se a apresentar o Boletim de 
Ocorrência; 

 
3.2.2 – A substituição de aparelhos, previstos no item 3.2, a cargo da CONTRATADA, estará 

limitada a 100% (cem por cento) do total aparelhos cedidos, em cada período de vigência de 
contrato, que é de 1 (um) ano. 

 
3.3 - Na hipótese de perda ou de danos irreparáveis causados pelo uso indevido, a SUSEP 

se responsabilizará pela reposição do aparelho; 
 
3.4 - Caso algum dos aparelhos ou componentes necessários ao seu funcionamento 

apresente problemas, que não sejam decorrentes de seu uso indevido, a CONTRATADA deverá 
providenciar o seu conserto ou a sua troca por similar, em até 01 (uma) semana; 

 
4. DA FISCALIZAÇÃO 
 
A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela GRFSP(Gerência Regional de 

Fiscalização de São Paulo), na condição de representante da SUSEP, observando o fiel cumprimento 
das exigências constantes deste Termo, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e 
subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, o que não exclui a responsabilidade da 
operadora com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada. 

 

5. DA PROPOSTA 

 

A proposta deverá conter, dentre outras, as seguintes informações: 

 

a) Dados da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, etc.); 

b) Conta bancária (nome e número do banco, da agencia e da conta corrente); 

c) Valores expressos em moeda corrente nacional; 

 

 

d) Planilha de Custo e Formação de Preços preenchida, conforme anexo B; 

e) Declaração de total concordância com as condições estipuladas neste Termo de 
Referência; 

f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

6.1 - É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Termo de Referência. A 
subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela SUSEP; 

 
6.2 - A CONTRATADA deverá responder pelos danos causados, direta ou indiretamente, 

decorrente de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
o acompanhamento do contrato pela SUSEP; 

 
6.3 - A CONTRATADA deverá arcar com despesas decorrentes de qualquer infração 

praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas dependências da 
SUSEP; 

 
6.4 – A CONTRATADA deverá assumir: 
 
6.4.1 - a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, uma vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a SUSEP; 

  
6.4.2 - todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil e/ou penal, relacionadas à 

execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
 



 10

6.5 – A CONTRATADA deverá adotar todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação de acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que o acidente tenha ocorrido nas dependências da 
CONTRATANTE; 

 
6.6 - O preço dos serviços contratados não estará sujeito a repactuação durante o período 

de um ano; 
 

6.7 - Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados ou outras 
necessárias, serão consideradas regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela operadora 
CONTRATADA, através de protocolo, carta, telegrama ou fax. 
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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
GERÊNCIA REGINAL DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico Nº 03/2009 

 
 
 
 

ANEXO B - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 
 
 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
 
PLANILHAS DE CUSTOS VALOR (R$) 
I – Assinatura Básica  

II– Outros custos (especificar) 
 
 

 

TOTAL DA PROPOSTA  
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

GERÊNCIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico Nº 03/2009 
 
 
 
 

ANEXO C – DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
E IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 (razão social da 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 03/2009,  DECLARA expressamente que: 

a) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame 
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

b) 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. 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor: 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
GERÊNCIA REGINAL DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico Nº 03/2009 

 
 
 
 

ANEXO D – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

ATESTO para os devidos fins, na qualidade de representante legal da empresa (nome da 
empresa), que a (nome da empresa) com sede à (endereço), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
................, presta serviços de (descrever os serviços....) desde (data) com efetivo de (nº de 
funcionários) estando os serviços sendo prestados dentro dos padrões exigidos, atendendo 
satisfatoriamente suas obrigações contratuais. 

FICO CIENTE através desse documento que declarar fato que se sabe ser inverídico, com a 
finalidade de fraudar licitação pública pode vir a constituir crime apurável pelo Ministério Público na 
forma da Lei. 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor: 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
GERÊNCIA REGINAL DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico Nº 03/2009 

 
 
 
 

ANEXO E – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS 
EM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

DECLARO, na qualidade de representante legal da empresa (nome da empresa) que as 
informações prestadas pelo(a) Sr(a) (nome do subscritor) subscritor(a) do atestado técnico em 
anexo são VERDADEIRAS. 

FICO CIENTE através desse documento que declarar fato que se sabe ser inverídico, 
com a finalidade de fraudar licitação pública pode vir a constituir crime apurável pelo Ministério 
Público na forma da Lei. 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor: 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
GERÊNCIA REGINAL DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico Nº 03/2009 

 
 

ANEXO F - MINUTA DE CONTRATO PARA SERVIÇOS DE ACESSO BANDA LARGA SEM FIO 
POR REDE CELULAR DE TERCEIRA GERAÇÃO 

 
Contrato para prestação de serviços de 
acesso à internet de banda larga sem fio  
por rede de celular de terceira geração que 
fazem entre si a Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP e a <nome da 
empresa>. 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na Avenida 
Presidente Vargas, n° 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pela  Chefe do 
Departamento de Administração e Finanças, Srª. Vilma de Oliveira Gatto, brasileira, viúva, 
portadora do documento de identidade nº 2142885, expedido pelo IFP/RJ e inscrita no CPF - MF sob 
o nº 109574997-87, consoante delegação de competência conferida pela Portaria SUSEP n° 
2.786, de 9 de novembro de 2007, doravante denominada CONTRATANTE, e a <nome da 
empresa>, inscrita no CNPJ – MF sob o nº <n° do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato 
representada pelo <nome do representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do 
documento de identidade nº <n° da identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no 
CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si e 
celebram o presente  Contrato, nos termos do Pregão Eletrônico nº X/200X, em conformidade com a 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas 
respectivas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e demais alterações; a Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997; o Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008; a Portaria Normativa nº 
01 de 06 de agosto de 2002; a legislação pertinente e as Normas regulamentares expedidas pela 
ANATEL, as demais normas complementares, e do que consta do Processo SUSEP nº 
15414.100491/2009-40, mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de acesso à banda larga sem fio por rede celular de terceira geração, incluindo 
modem com conexão USB, velocidade mínima de 500 kbps, com tráfego de dados ilimitado e 
acessível, no mínimo, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, para 5 
(cinco) notebooks da Gerência Regional de Fiscalização no Estado de São Paulo – GRFSP, na rua 
Formosa, nº 367, 26°andar – Centro – São Paulo – SP. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a partir de 
XX de xxxxxxxxxx de 200X, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 
60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA executará os serviços na forma e período estipulados no item 2 –
Serviços, e fornecerá os equipamentos na forma estipulada pelo item 3 – Fornecimento de 
Equipamentos, constantes do Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico n° 3/2009. 

CLÁUSULA QUARTA  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a) atender a cobertura mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da área dos estados das 
cidades mencionadas na Cláusula Primeira; 

b) responsabilizar-se pelas despesas alusivas a encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste Contrato, conforme disposto no art. 71 da Lei n° 8.666/93; 

b.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; 

c) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela CONTRATANTE, com 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, mantendo sempre 
um adequado padrão de qualidade, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus 
decorrentes; 

d) atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 4 (quatro) horas após a 
notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados; 

d.1) caso não seja possível regularizar a prestação dos serviços dentro do prazo, manifestar-se 
em até 4 (quatro) horas apresentando justificativa e novo prazo para a regularização, 
estando estes sujeitos à aprovação por parte da CONTRATANTE;  

e) comunicar à CONTRATANTE quaisquer interrupções na prestação do serviço, seus motivos e as 
providências adotadas para o restabelecimento dos serviços; 

e.1) nos casos previsíveis, a interrupção deve ser comunicada com antecedência mínima de 
cinco dias; 

f) fornecer, no regime de comodato, a seu custo e sem nenhum ônus ao objeto do Contrato, cinco 
modems com conexão USB e velocidade de transferência de dados de no mínimo 500 kbps; 

f.1) a rede disponibilizada deve ser capaz de atingir e manter, no mínimo, a velocidade máxima 
de transferência dos modems fornecidos; 

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

h) reparar ou substituir, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços ou dos materiais empregados, no prazo estipulado no Anexo A do Edital 
de Pregão Eletrônico n° 3/2009; 

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

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

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

k) repassar à CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, todos os preços e 
vantagens ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os ofertados 
no Pregão Eletrônico nº 3/2009; 
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l) manter e exigir de seu empregado sigilo sobre dados que porventura venha a ter conhecimento 
por força da contratação; 

m) caso algum dos aparelhos ou componentes necessários ao seu fumcionamento apresente 
problemas que não sejam decorrentes de seu uso indevido, a CONTRATADA deverá previdenciar 
o seu conserto ou sua troca por similar em até 1 (uma) semana. 

CLÁUSULA QUINTA  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

a) proporcionar, no que couber, as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos 

serviços, permitindo o acesso do empregado da CONTRATADA às suas dependências para 

execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

b) prestar todas as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais; 

c) efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA no prazo estabelecido no 
Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – 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 
§§ 1° e 2° do art. 56 da Lei n° 8.666, de 20 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 pagamento de 

qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a proceder à correspondente reposição no prazo de 
30 (trinta) dias, contado a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE. 

 
Parágrafo terceiro. A importância referente à garantia deverá ser complementada 

pela CONTRATADA, caso venha a ocorrer algum acréscimo do valor do Contrato, ou renovada no 
caso de vencimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que foi notificada pela 
CONTRATANTE, prevalecendo o mesmo percentual. 

 
Parágrafo quarto. Consoante o disposto no §4° do art. 56 da Lei n° 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. 

CLÁUSULA SÉTIMA  – DO PREÇO E DO REAJUSTE 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância mensal de R$ xxx,xx 
(valor por extenso) e será reajustado, desde que seja observado o prazo previsto no art. 5º do 
Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994 e no art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 
2001 e suas respectivas alterações. 

Parágrafo primeiro. Advindo prazo legal para o reajuste do Contrato, caberá à 
CONTRATADA apresentar a sua solicitação, devidamente justificada, efetuando os cálculos e 
submetendo-os à aprovação da CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo. Autorizado o reajuste pela CONTRATANTE, o pagamento da 
diferença entre o valor reajustado e o anteriormente praticado, relativo aos serviços já prestados, 
será efetuado mediante a apresentação de fatura distinta da apresentada mensalmente. 



 18

Parágrafo terceiro. Será utilizado o IGP-DI (FGV) como índice de reajuste, 
obedecendo ao art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

Parágrafo quarto. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção 
monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano, em conformidade com o §1º do art. 2º, da Lei nº 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

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

Parágrafo primeiro. Em caso de incorreção da fatura, a CONTRATADA deverá 
apresentar nova fatura, devidamente corrigida e sem rasuras, dentro do prazo especificado no 
caput, na qual deve constar novo prazo de vencimento para pagamento. 

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

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

Parágrafo quarto. Deverá haver uma fatura única mensal para o objeto do Contrato, 
que deverá ser enviada para o Protocolo da CONTRATANTE, em sua sede, no Rio de Janeiro; 

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

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

Parágrafo sétimo. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 
encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente 
ao efetivo pagamento da fatura, a ser estipulado mediante acordo entre as partes ou na forma do 
disposto no § 4º, art. 36 da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008. 

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

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

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

 
Parágrafo único. Em caso de prorrogação deste Contrato, as despesas para os 

exercícios subseqüentes estarão submetidas à previsão orçamentária própria a ser consignada à 
CONTRATANTE na Lei Orçamentária da União. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA 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, às 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 0,5% (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; 



 20

b.2) 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.3) 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 qualquer das demais, devendo o valor da multa 
ser descontado do pagamento. 

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) A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da CONTRATADA, 
para comprovação de regularidade de situação cadastral e demais documentos considerados 
pertinentes pela CONTRATANTE. 

b) 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. 

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

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

f) 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 3/2009. 

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 200X. 
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________________________________________ 

Nome 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

 
 
 

_____________________________________ 

Nome 

Empresa contratada 

 


