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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 05/2009 

 
 

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

Privados – GRFSP/SUSEP realizará, às 11 horas do dia 07 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 15414.100631/2009-

80, 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 POR ITEM. 

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 horas do dia 07 de dezembro de 2009. 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de Serviços de Atividades Auxiliares, para 
atendimento à demanda da Gerência Regional da SUSEP em São Paulo, conforme itens abaixo: 

 

Item 1 Contratação de pessoa jurídica para a prestação de Atividades Auxiliares, do tipo Serviço 
de Secretária. 

Item 2 Contratação de pessoa jurídica para a prestação de Atividades Auxiliares, do tipo Serviço 
de Telefonista. 

 

1.2 - Para fins de envio inicial de proposta comercial (via sistema Comprasnet) e de oferta de lances, 
deverão ser considerados os valores GLOBAIS ANUAIS, correspondentes aos 12 (doze) meses de 
vigência do contrato.  

1.3 - Os valores de referência, apurados para fins de aceitabilidade de propostas (valores GLOBAIS 
ANUAIS), são de R$ 44.990,76 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e setenta e seis 
centavos), para o Serviço de Secretária, e de R$ 46.459,32 (quarenta e seis mil, quatrocentos e 
cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos), para o Serviço de Telefonista.  

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

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

 



 2 

Anexo I Termo de Referência. 

� Anexo A Planilha de Custos e Formação de Preços para a Prestação de Atividades 
Auxiliares do tipo Serviço de Secretária. 

� Anexo B Planilha de Custos e Formação de Preços para a prestação de Atividades 
Auxiliares do tipo Serviço de Telefonista. 

Anexo II Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes e Impeditivos de 
Habilitação. 

Anexo III Modelo de Atestado de Capacidade Técnica. 

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

Anexo V Declaração de qualificação como ME ou EPP de acordo com os requisitos da 
Lei Complementar 123/2006. 

Anexo VI Acordo entre MPT e AGU que impede a União de contratar trabalhadores por 
meio de cooperativas de mão-de-obra. 

Anexo VII Minuta de Contrato para o Serviço de Secretária. 

Anexo VIII Minuta de Contrato para o Serviço de Telefonista. 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

3.1 – Os recursos para cobertura das despesas destes serviços provêm da dotação orçamentária nº 
33390.37.01, 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; 

� que estejam constituídas na forma de cooperativas de mão-de-obra, tendo em vista o Termo 
de Conciliação Judicial firmado entre a União e Ministério Público do Trabalho em 05 de 
junho de 2003, homologado judicialmente através do processo nº 1082/02 da 20ª Vara do 
Trabalho de Brasília/DF e reproduzido no Anexo VI, eis que o presente procedimento 
licitatório demanda execução de mão-de-obra  em estado de subordinação. 

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).  
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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 II 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 – O presente certame licitatório contempla participação exclusiva de microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), nele incidindo as normas da Lei Complementar 123 de 
14/12/2006 (artigos 42 a 45) e do Decreto nº. 6.204 de 05/09/2007, uma vez que o valor de 
referência para o contrato encontra-se dentro do limite estabelecido no referido artigo e, pelas 
características dos serviços e o ambiente onde serão executados, esta imposição será benéfica para 
a consecução dos objetivos propostos no art. 1º daquele Decreto. 

4.7 – Os licitantes obrigam-se a declarar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) – Anexo V – no momento de sua participação e envio de proposta através do sistema 
eletrônico ou, opcional e excepcionalmente, após a fase de lances, remetendo-se, neste caso, a 
referida declaração via fax (vide item 12.5). 

 

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. 

 

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). 
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8 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

8.1 – Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o VALOR 
GLOBAL ANUAL POR ITEM 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 as 
Planilhas constantes dos seguintes anexos: 

a) Anexo A, para a prestação de Atividades Auxiliares do tipo Serviço de Secretária; 

b) Anexo B, para a prestação de Atividades Auxiliares do tipo Serviço de Telefonista; 

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(s) planilha(s) de custos (Anexos A e/ou 
B) corretamente preenchida(s), através do e-mail comil-sp@susep.gov.br ou, opcionalmente, 
através do fax nº (11) 3224-5005, no prazo máximo de 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. 

8.8 – Quando da apresentação da proposta, o licitante deverá indicar o acordo, convenção coletiva 
ou sentença normativa que rege a categoria profissional vinculada à execução do serviço, bem como 
informar as respectivas data base e vigência. 

 

9 – ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

9.1 – Às 11 horas do dia 07 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 1.3 deste Edital. 

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) 
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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) 

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.  
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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) 

� à qualificação como micro empresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). 

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 II deste edital, bem como a Declaração de qualificação como ME/EPP de acordo com a LC 
123/06 (Anexo V), que não estão contempladas no SICAF, poderão ser apresentadas 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, a documentação para 
habilitação poderá ser enviada via e-mail comil-sp@susep.gov.br ou fax. 

12.6 – A licitante deverá apresentar, no mínimo, 1 (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 III. 

12.7 – Os atestados referidos no item precedente, bem como a correspondente Declaração de 
Veracidade conforme modelo do Anexo IV, 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 – Os documentos remetidos via fax deverão ser apresentados, em original ou por cópia 
autenticada, no prazo máximo de dois dias úteis. (§ 3º art. 25 Decreto 5.450/05) 

12.9 – Sendo verificada alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a pedido do interessado e a 
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A 
não regularização da documentação no prazo estabelecido implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável. 

12.10 – 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) 

12.11 – 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) 
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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 nas 
cláusulas “DO PAGAMENTO” que constam das Minutas de Contrato referentes a cada tipo de serviço 
a ser contratado (Anexos VII e VIII 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 e devidamente prevista nas 
cláusulas “DA REPACTUAÇÃO” das Minutas de Contrato (Anexos VII e VIII do presente Edital).. 

 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 – A(s) Contratada(s) se compromete(m) a cumprir as obrigações estabelecidas nas cláusulas 
“DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” das Minutas de Contrato (Anexos VII e VIII do presente 
Edital). 

16.2 – A execução completa do contrato só acontecerá quando a contratada comprovar o 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada. 

 

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 nas cláusulas “DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS” que constam das Minutas de Contrato referentes a cada tipo de 
serviço a ser contratado (Anexos VII e VIII do presente Edital) e que têm amparo no art. 28, caput 
e parágrafo único, do Decreto 5.450/05. 

 



 8 

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 – Em atendimento ao Decreto nº. 6.204 de 05/09/07, será dado tratamento diferenciado às 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) com exclusividade de 
participação. 

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

18.6 - 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. 

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

18.8 – 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. 

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

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

18.11 - 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, 23 de novembro 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 05/2009 

 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. INTRODUÇÃO E BASE LEGAL 

      

A Gerência Regional da SUSEP em São Paulo pretende contratar, com base no Decreto nº 2.271, de 
07.07.1997, IN nº 02, de 30.04.2008, Lei nº 10.520, de 18.07.2002, Decreto nº 3.555, de 
08.08.2000, Decreto nº 5.450, de 31.05.2005, Decreto 5.504, de 05.08.2005 e Lei nº 8.666/93, e 
nas demais normas legais e regulamentares, pessoa jurídica para a prestação de Serviços de 
Atividades Auxiliares, para atendimento à demanda da Gerência Regional da SUSEP em São Paulo, 
localizada à Rua Formosa, 367 – 26º andar – Centro – São Paulo/SP.  

 

2. DO OBJETO 

 

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de Serviços de Atividades Auxiliares, para 
atendimento à demanda da Gerência Regional da SUSEP em São Paulo, conforme itens abaixo: 

 

Item 1 Contratação de pessoa jurídica para a prestação de Atividades Auxiliares, do tipo 
Serviço de Secretária. 

Item 2 Contratação de pessoa jurídica para a prestação de Atividades Auxiliares, do tipo 
Serviço de Telefonista. 

 
 

3. DOS QUANTITATIVOS E ESCOLARIDADES 

 

Serviço Quantitativo Escolaridade 

Secretária  02 2º Grau Completo 

Telefonista  02 2º Grau Completo 

 

4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. de Secretária 

4.1.1. Atender ao Chefe/Diretor assessorando nas rotinas diárias e excepcionais do trabalho; 

4.1.2. Atender ao Chefe/Diretor executando os serviços pertinentes a função; 

4.1.3. Elaborar minuta de  relatórios e  planilhas gerenciais; 

4.1.4. Preparar agenda pessoal do Chefe/Diretor; 

4.1.5. Preparar apresentação para reuniões e palestras; 
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4.1.6. Organizar arquivos informatizados ou não; 

4.1.7. Ter conhecimento completo de Excel, Word e Access; 

 

4.2. de Telefonista 

4.2.1. Atender com presteza e polidez os telefonemas externos e internos endereçados à 
Central Telefônica e aos ramais postos à disposição das telefonistas, identificando-se, e, no 
caso de ligações externas, identificando também a Instituição. 

4.2.2. Executar, com prontidão e respeito, as ligações telefônicas em horário e escalonamento 
que lhe for determinado, dando preferência às ligações a serviço e não às ligações de caráter 
pessoal; 

4.2.3. Confirmar o destinatário informado pelo usuário, antes de efetuar a transferência da 
ligação para o mesmo; 

4.2.4. Zelar pela conservação dos equipamentos e linhas telefônicas, propondo ao gestor do 
contrato reposições e reformas que se fizerem necessárias; 

4.2.5. Comunicar ao gestor do contrato todo e qualquer defeito que porventura venham a 
surgir na Central Telefônica; 

4.2.6. Estar presente no local de trabalho, no horário determinado, comunicando à DIADM 
eventuais faltas ou atrasos; 

4.2.7. Não deixar o local de trabalho, até ser rendida (o); 

4.2.8. Cumprir as normas regulamentadas pela ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicação); 

4.2.9. Emitir relatórios mensais de tarifação dos telefonemas dados por cada ramal da SUSEP, 
encaminhando-os para o setor competente; 

4.2.10. Fazer relatório dos telefonemas particulares efetuados por cada funcionário da SUSEP, 
encaminhando-os para o setor competente. 

4.2.11. Fazer anotações das ligações solicitadas pelos funcionários diariamente, identificando se 
é a serviço ou particular; 

4.2.12. Consultar a Lista Telefônica, quando necessário, visando o melhor atendimento ao 
usuário; 

4.2.13. Confeccionar backup mensal dos dados gerados pelo sistema; 

4.2.14. Atualizar dados cadastrais dos ramais no sistema de tarifação; 

4.2.15. Cadastrar linhas telefônicas no sistema de tarifação; 

4.2.16. As telefonistas deverão entrar em contato com o usuário quando a solicitação não for 
realizada. Exemplo: linha ocupada, número que não confere, tráfego ocupado e etc. 

 

5. DO HORÁRIO DE TRABALHO 

 

Os serviços serão executados em dias úteis (de segunda a sexta-feira), dentro do período das 8h às 
19h, conforme necessidade da contratante, embora mantendo carga horária de trinta horas 
semanais para os serviços de telefonista e quarenta horas semanais para as secretárias 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1. Fornecer os serviços através de mão-de-obra qualificada e com experiência adequada a função 
(comprovadas na carteira de trabalho ou declaração de estágio) e devidamente legalizada; 

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

Obs: Não se aplicando a coberturas emergenciais de até quinze dias. 

6.3. Cobrir qualquer ausência de seus empregados por outros de mesma função, devidamente 
habilitados, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente à unidade de serviço/dia, 
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calculada com base no valor total mensal unitário cobrado para o serviço prestado, de acordo com a 
planilha de custos e formação de preços, considerando o ano comercial; 

Obs: Reincidência de falta de cobertura com prejuízo dos serviços pode gerar penalidades 
administrativas. 

6.4. 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 contratante; 

6.5. Nomear um supervisor responsável com a missão de garantir a continuidade e o bom 
andamento dos serviços, tomando as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as 
falhas detectadas; 

Obs: Sempre que necessário e/ou que a contratante solicitar, o supervisor deverá comparecer nas 
dependências da contratante. 

6.6. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas com observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações; 

6.7. Observar conduta adequada na utilização de materiais, equipamentos e utensílios da 
contratante visando seu uso eficaz, eficiente e efetivo; 

6.8. Manter sempre em perfeita ordem o ambiente de trabalho, equipamentos e materiais 
utilizados; 

6.9. Instruir seus empregados a tratar os servidores da contratante com urbanidade e respeito; 

6.10. Orientar seus empregados a permanecer sempre adequadamente trajados e asseados; 

6.11. Orientar seus empregados a guardar sigilo acerca dos assuntos que são tratados nas áreas 
onde estão alocados; 

6.12. Fornecer crachá com fotografia recente a cada um de seus empregados, a fim de identificá-
los; 

6.13. Fornecer, antecipadamente, nos termos da legislação vigente, alimentação e transporte a 
seus funcionários, colocados à disposição da contratante; 

6.14. Abrir e manter disponível para todos os funcionários colocados à disposição da contratante 
conta em banco para recebimento do salário e demais proventos; 

6.15. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 

6.16. Aceitar a fiscalização e acompanhamento dos serviços pelo gestor do contrato; 

6.17. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus representantes. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na 
Lei 8.666/93; 

7.2. Destinar locais adequados para a guarda de materiais, equipamentos e utensílios, a serem 
utilizados nos serviços; 

7.3. Disponibilizar local adequado para troca de roupa do empregado da CONTRATADA; 

7.4. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o 
registro de função profissional; 

7.5. Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, permitindo 
livre acesso aos locais dos mesmos, dentro dos horários estipulados; 

7.6. Não utilizar o empregado da contratada em outros serviços não abrangidos neste projeto. 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO 

 

A SUSEP exercerá, por meio de servidor designado pelo Coordenador da Gerência Regional de 
Fiscalização em São Paulo – GRFSP, a fiscalização dos serviços, observando o fiel cumprimento das 
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exigências constantes deste projeto, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da 
contratada com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada. 

 

9. DA PROPOSTA 

 

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

9.1. Planilha de Custo e Formação de Preços anexa, nos padrões da Instrução Normativa 18/97 do 
MARE. 

9.2. Declaração de total concordância com as condições estipuladas neste Termo de Referência. 

9.3. Cópia de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, vigente. 
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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 05/2009 

 
 

ANEXO A - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE SECRETÁRIA (FL. 01/05) 

 
EMPRESA: (razão social na empresa) 
CNPJ: (nº do CNPJ da empresa) 
 
 Nº Processo 15414.100631/2009-80 
 Licitação nº 05/2009 

 
Dia ____/____/________ às ____:____ horas 

 
 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
B Município/UF  
C Ano do acordo, convenção ou sentença normativa em 

dissídio coletivo 
 

D Tipo de serviço Secretária  
E Nº de meses de execução contratual 12 meses 
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ANEXO A - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE SECRETÁRIA (FL. 02/05) 

 
 

MÓDULO DE MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
 
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra 
 
2 Salário mínimo oficial vigente  
3 Categoria profissional (vinculada à execução 

contratual) 
 

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

Nota: deverão ser informados os valores unitários por empregado. 
 
 

I Remuneração % Valor (R$) 
A Salário   
B Remuneração adicional (especificar)   
 Total de Remuneração   
 
 
 
 
 
 
 
 
II Insumos de Mão-de-obra Valor (R$) 

A Transporte   
B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc.)   
C Uniformes/equipamentos   
D Assistência médica   
E Seguro de vida   
F Treinamento/capacitação/reciclagem   
G Auxílio funeral   
H Outros (especificar)   
 Total de Insumos de Mão-de-obra   
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ANEXO A - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE SECRETÁRIA (FL. 03/05) 

 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
QUADRO COM DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS: incidentes sobre o 
valor total de Remuneração (VALOR UNITÁRIO POR EMPREGADO). 
 
 
Grupo "A": 
 
01 - INSS        (____%)R$ 
02 - SESI ou SESC           (____%)R$ 
03 - SENAI ou SENAC                 (____%)R$ 
04 - INCRA            (____%)R$ 
05 - salário educação           (____%)R$ 
06 - FGTS       (____%)R$ 
07 - seguro acidente de trabalho                       (____%)R$ 
08 - SEBRAE            (____%)R$ 
 
Grupo "B":        
 
09 - férias            (____%)R$ 
10 - auxílio doença           (____%)R$ 
11 - licença maternidade         (____%)R$ 
12 – licença paternidade         (____%)R$ 
13 - faltas legais           (____%)R$ 
14 - acidente de trabalho          (____%)R$ 
15 - aviso prévio           (____%)R$ 
16 - 13º salário           (____%)R$ 
 
Grupo "C": 
 
17 - aviso prévio indenizado          (____%)R$ 
18 - indenização adicional          (____%)R$ 
19 - indenização (rescisões sem justa causa)    (____%)R$ 
 
Grupo "D": 
 
20 - incidência dos encargos do grupo "A" 
       sobre os itens do grupo "B"                     (____%)R$ 
 
Grupo “E”: 
 
21 – incidência dos encargos do grupo “A”                             (____%)R$ 
       sobre o item 17 do grupo “C” 
 
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS - 
 
R$____________,___ (______________________________) (       %) 
 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica* + Encargos Sociais): 
 
R$____________,___ (______________________________________). 
 
 
* Para obtenção do valor da reserva técnica, vide folha 05 – Quadro resumo da Remuneração de 
Mão-de-obra. 
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ANEXO A - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE SECRETÁRIA (FL. 04/05) 

 
 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
 
 
MÓDULO: Demais componentes (REFERENTE AO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO) 

 
 
 Demais Componentes % Valor (R$) 
A Despesas Operacionais/administrativas   
B Lucro   
 Total de Demais Componentes   
 
 
 
 

MÓDULO: Tributos (REFERENTE AO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO) 
 
 
 Tributos % Valor (R$) 
A Tributos Federais (exceto IRPJ e CSLL)   
 (especificar)   
B Tributos Estaduais/Municipais   
 (especificar)   
C Outros tributos   
 (especificar)   
 Total de Tributos   
 
Notas: 1. O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 
faturamento. 
2. Para definição dos percentuais de tributos federais, deverá ser aplicado o Anexo V da Lei 
Complementar 123 de 14/12/2006, o que implica que variará conforme a faixa de faturamento. 
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ANEXO A - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE SECRETÁRIA (FL. 05/05) 

 
 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
 
 

Quadros-resumo 
 
 

Quadro-resumo da Remuneração da Mão-de-obra 
 
I Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

(valor por empregado) 
Valor Unitário (R$) 

A Remuneração   
B Encargos sociais %  
C Insumos de mão-de-obra   
D Subtotal   
E Reserva técnica %  
 Total de Mão-de-obra   
 
Notas: 1. D = A + B + C 
 2. O valor da Reserva técnica é obtido multiplicando-se o percentual sobre o subtotal (D) da 
mão-de-obra principal. 
 
 
 

Quadro-resumo do Valor Mensal do Serviço 
 
 
 Valor Mensal Total ref. Mão-de-obra vinculada à execução contratual 
 
 Unid / Elementos        Valor 
 
A Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços) (TOTAL DA TABELA ACIMA VEZES 2).... 
 
B Insumos diversos (mat./maq./equip.) ....................................................................... 
 
C Demais componentes............................................................................................... 
 
D Tributos................................................................................................................. 
 
E Valor mensal do serviço (A+B+C+D)......................................................................... 
 
F Valor global da proposta 
 (VALOR DO ITEM “E” VEZES 12 - MESES)................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________     ___________________________________ 
Local e data                                                Assinatura e carimbo da empresa 
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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 05/2009 

 
 

ANEXO B - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE TELEFONISTA (FL. 01/05) 

 
EMPRESA: (razão social na empresa) 
CNPJ: (nº do CNPJ da empresa) 
 
 Nº Processo 15414.100631/2009-80 
 Licitação nº 05/2009 

 
Dia ____/____/________ às ____:____ horas 

 
 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
B Município/UF  
C Ano do acordo, convenção ou sentença normativa em 

dissídio coletivo 
 

D Tipo de serviço Telefonista  
E Nº de meses de execução contratual 12 meses 
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ANEXO B - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE TELEFONISTA (FL. 02/05) 

 
 

MÓDULO DE MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
 
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra 
 
2 Salário mínimo oficial vigente  
3 Categoria profissional (vinculada à execução 

contratual) 
 

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

Nota: deverão ser informados os valores unitários por empregado. 
 
 

I Remuneração % Valor (R$) 
A Salário   
B Remuneração adicional (especificar)   
 Total de Remuneração   
 
 
 
 
 
 
 
 
II Insumos de Mão-de-obra Valor (R$) 

A Transporte   
B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc.)   
C Uniformes/equipamentos   
D Assistência médica   
E Seguro de vida   
F Treinamento/capacitação/reciclagem   
G Auxílio funeral   
H Outros (especificar)   
 Total de Insumos de Mão-de-obra   
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ANEXO B - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE TELEFONISTA (FL. 03/05) 

 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
QUADRO COM DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS: incidentes sobre o 
valor total de Remuneração (VALOR UNITÁRIO POR EMPREGADO). 
 
 
Grupo "A": 
 
01 - INSS        (____%)R$ 
02 - SESI ou SESC           (____%)R$ 
03 - SENAI ou SENAC                 (____%)R$ 
04 - INCRA            (____%)R$ 
05 - salário educação           (____%)R$ 
06 - FGTS       (____%)R$ 
07 - seguro acidente de trabalho                       (____%)R$ 
08 - SEBRAE            (____%)R$ 
 
Grupo "B":        
 
09 - férias            (____%)R$ 
10 - auxílio doença           (____%)R$ 
11 - licença maternidade         (____%)R$ 
12 – licença paternidade         (____%)R$ 
13 - faltas legais           (____%)R$ 
14 - acidente de trabalho          (____%)R$ 
15 - aviso prévio           (____%)R$ 
16 - 13º salário           (____%)R$ 
 
Grupo "C": 
 
17 - aviso prévio indenizado          (____%)R$ 
18 - indenização adicional          (____%)R$ 
19 - indenização (rescisões sem justa causa)    (____%)R$ 
 
Grupo "D": 
 
20 - incidência dos encargos do grupo "A" 
       sobre os itens do grupo "B"                     (____%)R$ 
 
Grupo “E”: 
 
21 – incidência dos encargos do grupo “A”                             (____%)R$ 
       sobre o item 17 do grupo “C” 
 
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS - 
 
R$____________,___ (______________________________) (       %) 
 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica* + Encargos Sociais): 
 
R$____________,___ (______________________________________). 
 
 
* Para obtenção do valor da reserva técnica, vide folha 05 – Quadro resumo da Remuneração de 
Mão-de-obra. 
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ANEXO B - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE TELEFONISTA (FL. 04/05) 

 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
 
 
MÓDULO: Demais componentes (REFERENTE AO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO) 

 
 
 Demais Componentes % Valor (R$) 
A Despesas Operacionais/administrativas   
B Lucro   
 Total de Demais Componentes   
 
 
 
 

MÓDULO: Tributos (REFERENTE AO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO) 
 
 
 Tributos % Valor (R$) 
A Tributos Federais (exceto IRPJ e CSLL)   
 (especificar)   
B Tributos Estaduais/Municipais   
 (especificar)   
C Outros tributos   
 (especificar)   
 Total de Tributos   
 
Notas: 1. O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 
faturamento. 
2. Para definição dos percentuais de tributos federais, deverá ser aplicado o Anexo V da Lei 
Complementar 123 de 14/12/2006, o que implica que variará conforme a faixa de faturamento. 
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ANEXO B - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
ATIVIDADES AUXILIARES DO TIPO SERVIÇO DE TELEFONISTA (FL. 05/05) 

 
 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
 
 

Quadros-resumo 
 
 

Quadro-resumo da Remuneração da Mão-de-obra 
 
I Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

(valor por empregado) 
Valor Unitário (R$) 

A Remuneração   
B Encargos sociais %  
C Insumos de mão-de-obra   
D Subtotal   
E Reserva técnica %  
 Total de Mão-de-obra   
 
Notas: 1. D = A + B + C 
 2. O valor da Reserva técnica é obtido multiplicando-se o percentual sobre o subtotal (D) da 
mão-de-obra principal. 
 
 
 

Quadro-resumo do Valor Mensal do Serviço 
 
 
 Valor Mensal Total ref. Mão-de-obra vinculada à execução contratual 
 
 Unid / Elementos        Valor 
 
A Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços) (TOTAL DA TABELA ACIMA VEZES 2).... 
 
B Insumos diversos (mat./maq./equip.) ....................................................................... 
 
C Demais componentes............................................................................................... 
 
D Tributos................................................................................................................. 
 
E Valor mensal do serviço (A+B+C+D)......................................................................... 
 
F Valor global da proposta 
 (VALOR DO ITEM “E” VEZES 12 - MESES)................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________     ___________________________________ 
Local e data                                                Assinatura e carimbo da empresa 
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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 05/2009 

 
 
 

ANEXO II – DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 (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 05/2009, 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 05/2009 

 
 
 
 
 

ANEXO III – 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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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico Nº 05/2009 

 
 
 
 
 

ANEXO IV – 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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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO ME OU EPP DE ACORDO COM OS 
REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 
 
 

(razão social na empresa), CNPJ Nº : (nº de inscrição do CNPJ), com sede na 
(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para os fins do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2008 e nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006,  
DECLARA expressamente que: 

 

 QUALIFICA-SE como MICROEMPRESA (ME), não se enquadrando nas situações impeditivas 
elencadas no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal e auferindo, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
 
ou 
 
 QUALIFICA-SE como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), não se enquadrando nas 
situações impeditivas elencadas no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal e auferindo, em cada 
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou 
inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 

 

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 VI - ACORDO ENTRE MPT E AGU QUE IMPEDE A 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; 

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 das 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.”  
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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; 

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. 
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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. 

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                 MÁRIOLUIZ 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 VII - MINUTA DE CONTRATO PARA O SERVIÇO DE SECRETÁRIA  

 
 

Contrato para prestação de serviços 
contínuos de Secretária 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 4/2009, 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 
15414.100631/2009-80, mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços contínuos de Secretária, na Gerência Regional de Fiscalização no Estado de 
São Paulo – GRFSP, na Rua Formosa, nº 367, 26°andar – Centro – São Paulo – SP, conforme quadro 
abaixo: 

 
Serviço Quantitativo Escolaridade 

Secretária 02 2º Grau Completo 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a partir de 
XX de xxxxxxxxxx de 2009, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 
60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA executará os serviços na forma e período estipulados nos itens 4.1 
(DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS de Secretária) e 5 (DO HORÁRIO DE TRABALHO) constantes do 
Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n° 4/2009. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a) fornecer mão-de-obra qualificada, devidamente legalizada e com experiência adequada à 
função, comprovada através da carteira de trabalho ou declaração de estágio; 

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; 

e) fornecer uniforme e crachá com fotografia recente a seu empregado colocado à disposição da 
CONTRATANTE, 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 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, obrigatoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias 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; 
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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, 
calculada com base no valor total mensal unitário cobrado para o serviço prestado de acordo 
com a planilha de custos e formação de preços, considerando o ano comercial. 

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

p) treinar o empregado substituto nas instalações da CONTRATANTE, no prazo de uma semana, 
antes de haver substituições não imediatas, tais como férias, rescisão, licença maternidade, a 
fim de não prejudicar o bom andamento do serviço; 

p.1) não se aplica a coberturas emergenciais de até 15 (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. 

s) a execução completa do contrato só acontecerá quando a contratada comprovar o pagamento 
de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada. 

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

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

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

Parágrafo quinto. A garantia terá validade de 3 (três) meses após a vigência 
contratual, e será renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 
n° 8666, de 1993, sendo que sua liberação só ocorrerá mediante comprovação de que a Contratada 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo sexto. A CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
homologação do Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva para solicitar a repactuação do Contrato, 
sob pena de preclusão dos seus efeitos retroativos, tornando-se única e exclusiva responsável pelos 
prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo informado. 
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Parágrafo sétimo. Na hipótese em que as negociações para a celebração do acordo ou 
convenção de trabalho, ou solução do dissídio coletivo eventualmente instaurado, se prolonguem 
por algum tempo após a data-base da categoria profissional abrangida por este Contrato e, nesse 
intervalo, a CONTRATANTE convoque a CONTRATADA para uma prorrogação contratual, será 
obrigação da CONTRATADA informar quanto à situação e solicitar inclusão de cláusula no Termo 
Aditivo de Prorrogação, com objetivo de resguardar seu direito à repactuação, sob pena de, perante 
omissão da CONTRATADA quanto à necessidade da repactuação, ter extinto seu direito por 
preclusão lógica. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – 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 
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<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica <xxxxxx>, 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 PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE exercerá através de servidor designado pelo Coordenador da 
Gerência Regional de Fiscalização em São Paulo - GRFSP, 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 SEGUNDA – 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 TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e ainda, no que 
couber, as penalidades previstas, nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

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

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

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

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

g) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato. 
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h) A CONTRATADA deverá ser registrada na junta comercial do objeto relativo ao presente 
Contrato. 

i) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação exigidas no 
Edital de Pregão Eletrônico nº 4/2009. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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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Ministério da Fazenda 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico Nº 05/2009 

 
 
 

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO PARA O SERVIÇO DE TELEFONISTA  
 

 
Contrato para prestação de serviços 
contínuos de Telefonista 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 4/2009, 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 
15414.100631/2009-80, mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços contínuos de Telefonista, na Gerência Regional de Fiscalização no Estado de 
São Paulo – GRFSP, na Rua Formosa, nº 367, 26°andar – Centro – São Paulo – SP, conforme quadro 
abaixo: 

 
Serviço Quantitativo Escolaridade 

Telefonista 02 2º Grau Completo 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a partir de 
XX de xxxxxxxxxx de 2009, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 
60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA executará os serviços na forma e período estipulados nos itens 4.1 
(DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS de Secretária) e 5 (DO HORÁRIO DE TRABALHO) constantes do 
Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n° 4/2009. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a) fornecer mão-de-obra qualificada, devidamente legalizada e com experiência adequada à 
função, comprovada através da carteira de trabalho ou declaração de estágio; 

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; 

e) fornecer uniforme e crachá com fotografia recente a seu empregado colocado à disposição da 
CONTRATANTE, 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 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, obrigatoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias 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; 
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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, 
calculada com base no valor total mensal unitário cobrado para o serviço prestado de acordo 
com a planilha de custos e formação de preços, considerando o ano comercial. 

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

p) treinar o empregado substituto nas instalações da CONTRATANTE, no prazo de uma semana, 
antes de haver substituições não imediatas, tais como férias, rescisão, licença maternidade, a 
fim de não prejudicar o bom andamento do serviço; 

p.1) não se aplica a coberturas emergenciais de até 15 (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. 

s) a execução completa do contrato só acontecerá quando a contratada comprovar o pagamento 
de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada. 

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

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

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

Parágrafo quinto. A garantia terá validade de 3 (três) meses após a vigência 
contratual, e será renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 
n° 8666, de 1993, sendo que sua liberação só ocorrerá mediante comprovação de que a Contratada 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo sexto. A CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
homologação do Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva para solicitar a repactuação do Contrato, 
sob pena de preclusão dos seus efeitos retroativos, tornando-se única e exclusiva responsável pelos 
prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo informado. 
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Parágrafo sétimo. Na hipótese em que as negociações para a celebração do acordo ou 
convenção de trabalho, ou solução do dissídio coletivo eventualmente instaurado, se prolonguem 
por algum tempo após a data-base da categoria profissional abrangida por este Contrato e, nesse 
intervalo, a CONTRATANTE convoque a CONTRATADA para uma prorrogação contratual, será 
obrigação da CONTRATADA informar quanto à situação e solicitar inclusão de cláusula no Termo 
Aditivo de Prorrogação, com objetivo de resguardar seu direito à repactuação, sob pena de, perante 
omissão da CONTRATADA quanto à necessidade da repactuação, ter extinto seu direito por 
preclusão lógica. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – 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 
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<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica <xxxxxx>, 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 PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE exercerá através de servidor designado pelo Coordenador da 
Gerência Regional de Fiscalização em São Paulo - GRFSP, 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 SEGUNDA – 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 TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e ainda, no que 
couber, as penalidades previstas, nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

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

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

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

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

g) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato. 
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h) A CONTRATADA deverá ser registrada na junta comercial do objeto relativo ao presente 
Contrato. 

i) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação exigidas no 
Edital de Pregão Eletrônico nº 4/2009. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


