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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2012 
PROCESSO SUSEP N.° 15414.300067/2011-18 

 
 
 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 
modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço global, conforme autorização da 
Coordenadora Geral de Administração da SUSEP, observados os preceitos legais em vigor, 
especialmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006; o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e suas respectivas 
alterações; o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; o Decreto nº 6.204, de 5 de 
setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e as condições deste Edital, o qual poderá ser consultado através dos 
endereços na Internet www.susep.gov.br  ou www.comprasnet.gov.br. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

VALOR TOTAL ESTIMADO (ANUAL): R$ 105.366,96 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  às 12:00 do dia 06/03/2012 

 

1. DO OBJETO 

 

A presente licitação tem como objeto a contratação, de execução indireta, de 
empresa especializada na prestação de serviço de transporte de servidores 
e outros, por meio de aluguel de veículos, incluindo a disponibilização de 
condutores devidamente treinados e habilitados e, incluindo também, todos os 
demais gastos necessários para a viabilização do transporte de servidores e 
colaboradores em serviço, bem como de materiais, de bens patrimoniais, de 
mobiliários, de documentos e de outras cargas, para atendimento exclusivo das 
necessidades da SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, 
em Brasília - DF, bem como em outras localidades próximas, onde a prestação 
dos serviços se faça necessária ao exercício das atividades de competência da 
SUSEP, conforme especificações do Termo de Referência. 
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2. DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

 

Fazem parte integrante deste Edital: 

    

� Termo de Referência ERGDF nº 03/2011 

� Proposta Comercial 

� Minuta de Contrato 
 
 

3. DA RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS E DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA 

 

  3.1 – Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o ÍNÍCIO ou 
o ENCERRAMENTO da fase de lances. 

 

  3.2 – EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de 
lances, poderá ser acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de 
motivo justo e devidamente comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato 
superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 

 

 3.3 – Não restando comprovado o atendimento aos requisitos 
fixados no subitem acima o LICITANTE DESISTENTE ficará sujeito à aplicação 
de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou 
lance ofertado pela LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese 
de desistência injustificada do lance, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e 
contratar com a União. 

 

4. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

 4.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da 
Dotação Orçamentária consignada à SUSEP para o exercício de 2012. 

 4.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria 
SUSEP nº 4366, de 28 de dezembro de 2011. 

 4.3 – Quaisquer informações sobre este Edital poderão ser obtidas por 
intermédio da Divisão de Licitações da SUSEP, situada na Rua Presidente Vargas, 730 – 8° 
andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo fax (21) 3233-4008, no horário de 10h/17h, 
ou pelo e-mail dilic.rj@susep.gov.br. 
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

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

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

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

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

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

• Que se encontrarem constituídas na forma de cooperativas ou entidades 
sem fins lucrativos. 

 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

  

6.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site 
www.comprasnet.gov.br. 

  6.2 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao órgão provedor antes da data de realização do pregão. 

  6.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na 
responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

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

 

7.1 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

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

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

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

7.5 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos 
demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

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

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

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

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

  7.10 – Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá 
encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim 
decidir sobre sua aceitação.   

   

8. DA FASE DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA  

 

8.1 – Deverão constar da proposta comercial: 

� 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. 
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8.2 – A planilha de custos e formação de preços da licitante vencedora deverá ser 
formulada e enviada de acordo com o item 14 do Termo de Referência, atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 4 (quatro) horas após o 
encerramento da etapa de lances e mediante convocação no chat da sessão pública, via 
email para o endereço dilic.rj@susep.gov.br.  

 

8.3 – Poderão ser convocadas mais de uma proposta comercial, na mesma sessão pública, 
obedecendo à ordem de classificação dos proponentes. 

 

8.4 – Deverão ser encaminhadas a documentação do RAT, FAT e o código CNAE, 
conforme descrito no Anexo I – A, sub-módulo 4.1  do Termo de Referência. 

 

8.5 - Anexar copia dos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho vigentes 
referentes às categorias de condutores que prestarão serviços. Os Acordos, Convenções 
ou Dissídios Coletivos de Trabalho e/ou congêneres utilizados deverão estar de acordo 
com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 e, também, com o 
local de prestação dos serviços, no que tange à aplicabilidade territorial 
restrita.  

 

8.6 - O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ e a Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não 
deverão ser incluídos na Proposta de Preços apresentada. 

 

8.7 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

 

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

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

 

8.10 – A planilha de custos e de formação de preços afetas aos profissionais deverá conter 
indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas 
ou leis, que regem essas categorias que executarão os serviços, e as respectivas datas 
bases e vigências, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto 
no inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008. 
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8.11 – A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções 
coletivas, sentenças normativas ou leis, exigida neste subitem, a qual inviabilize 
ou dificulte a análise das planilhas por parte da área técnica da SUSEP  
acarretará a desclassificação da proposta da LICITANTE. 

 
8.12 – Na formulação de sua proposta a empresa deverá observar o regime de tributação 
ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e 
COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão 
TCU- Plenário n.º 2.647/2009). 

  
8.13 – Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma 
do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, 
podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

 
I – questionamentos junto à proponente para a apresentação de 
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 
inexeqüibilidade; 
 
II – verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 
normativas em dissídios coletivos de trabalho; 
 
III – levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego e junto ao Ministério da Previdência Social; 
 
IV – consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 
V – pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
 
VI – verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada; 
 
VII – pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
 
VIII – verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
 
IX – levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 
órgãos de pesquisa; 
 
X – estudos setoriais; 
 
XI – consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal; 
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XII – análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 
excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação 
dos serviços; e 
 
XIII – demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 

 
8.14 – A SUSEP poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de esclarecer 
dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados nas Planilhas de Custos e 
Formação de Preços apresentadas para cada categoria, sendo que a identificação da 
inclusão de informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou 
específicas aplicáveis à empresa (não comprovados documentalmente) acarretará a 
desclassificação da proposta. 
 
8.15 – A inobservância do prazo fixado pela para a entrega das respostas e/ou 
informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou 
documentos considerados insuficientes e/ou incompletos ocasionará a desclassificação da 
proposta. 
 
8.16 – Nos casos, em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas 
apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a poderá determinar à licitante 
vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para 
refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração 
do preço proposto. 
 

8.17– O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas Comerciais utilizando como 
critério de julgamento das propostas o menor preço global, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. O critério de 
aceitabilidade para esta licitação é de R$ 105.166,96 valor referente ao custo médio anual 
do contrato. 

 

8.18– Analisada a planilha de formação de preços o pregoeiro divulgará o resultado de 
aceitação ou desclassificação da proposta enviada. 

 

8.19 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos das 
Planilhas de Formação de Preços sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 21, § 3°, 
do Decreto nº 5.450/05. 
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9. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

9.1 - Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes 
formas: 

 

� Em original. 

� Por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, 
devidamente qualificado, ou por Cartório competente. 

 

9.2 – Encerrada a fase de Aceitação com a apuração de uma proposta que atenda aos 
termos do Edital e seus anexos será iniciada a fase de HABILITAÇÃO onde a licitante 
detentora da melhor proposta será convocada para encaminhar a SUSEP à documentação 
referente à sua Habilitação, no prazo máximo de 4 (quatro) horas através de do 
email – dilic.rj@susep.gov.br e, num prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) 
horas, apresentará os documentos originais  a serem protocolados no Protocolo 
Geral da SUSEP, situado no subsolo do Prédio da Rua Presidente Vargas nº730 – Centro – 
Prédio do Banco Central do Brasil, ou enviado pelo Correios, em envelope fechado e com 
os seguintes dizeres: 

 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2012 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
  COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

 
9.3  Consulta ao banco de dados: 
 
 

a) Consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de 
improbidade administrativa disponível no Portal: 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

 

b) Consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, 
disponível no Portal: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/ 
 

c) Consulta quanto à inexistência de débitos trabalhistas, disponível no Portal: 

http://www.tst.jus.br/certidao 
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9.4 – Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:  
 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 
b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.  
 
 
9.5 – Relativamente à REGULARIDADE FISCAL da licitante:  
 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e 
Estadual ou Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 
29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade; Poderá a licitante deixar de 
apresentar a documentação referente a presente alínea “b”, que já constem do 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 
 
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme 
alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 
  
d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa às 
contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 
8.212/1991), devidamente atualizada.  
 
 
9.6 – Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da licitante: 
 
 

a) No mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de execução de serviço de características 
semelhantes ao descrito no objeto; 

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CRA – Conselho de 
Administração ou CREA – Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, do domicílio 
fiscal da Licitante; 

c) O Atestado de Capacidade Técnica deverá conter o nº do ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) junto ao CRA – Conselho de Administração ou CREA - 
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, do domicílio fiscal da Licitante. 
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9.7 – Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:  
 
a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante;  
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  
 
c) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados:  
 
 

c.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por 
fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;  
 
c.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia 
do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente; ou  
 
c.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006:  
 
1 - por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou 
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente;  
 
ou  
 
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante;  

 
 

d) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante;  

 
e) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas 

por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade.  

 

9.8 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
Habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo I, do Dec. nº 
3.555, de 08/08/2000, conforme dispõe o Art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 
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9.9 – A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item 
implicará a inabilitação do proponente. 

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

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

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

 

10. DOS RECURSOS 

 
10.1 – A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de 
recorrer importará decadência do direito de recurso ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.  
 
10.2 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item 
ao qual o recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, 
o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade 
competente.  
 
10.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
10.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  
 
10.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Divisão de Licitações da SUSEP, situada na Avenida Presidente Vargas nº730 – 8º andar 
Rio de Janeiro, em dias úteis, no horário das 10h00min às 13h00min e das 
14h00min às 17h00min. 
  

10.6 – Existindo intenção de interpor recurso o licitante deverá manifestá-la, 
durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em formulário próprio 
do sistema, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a 
divulgação do vencedor. 
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10.7 – O licitante disporá do prazo de 3 (três) dias para apresentação do recurso que será 
disponibilizado a todos os participantes. 

 

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

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

 

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

 

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

 

11.4 – 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 subseqüente aos anteriormente 
fixados. 

 

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

 

11.6 – O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo estabelecimento da Licitante que 
efetivamente vai prestar os serviços objeto da presente licitação. 
 
11.7 -  Este Edital será fornecido a qualquer interessado na Sede da SUSEP sito a Avenida 
Presidente Vargas nº 730 – 8º andar, ou ainda nos sítios www.comprasnet.gov.br e 
www.susep.gov.br. 
 

11.8 – Os licitantes após a publicação oficial deste Edital ficarão responsáveis pelo 
acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados anteriormente, das 
eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e 
impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em 
mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública. 
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11.9 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993.    

 
11.10 – O licitante que, convocado no prazo de validade da sua proposta, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na prestação dos serviços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital 
e das demais cominações legais.  
 
 
11.12 – A Administração convocará o licitante para assinar o Contrato no prazo de até 10 
(dez) dias úteis. 

 

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2012.  

 
 
Arlei Amaro de Paula Junior 

      Pregoeiro 
 



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE NO DISTRITO FEDERAL - ERGDF

TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 03/2011

1. OBJETO

Contratação de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  transporte,  incluindo 
veículos,  motoristas,  manutenção,  combustível,  seguro  total  e  outros  gastos  necessários  para  o 
transporte de servidores e colaboradores em serviço,  bem como de documentos,  encomendas e 
pequenas cargas, de acordo com as necessidades da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, 
localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, 13º andar, Brasília-DF, na forma especificada 
neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Os serviços a serem contratados são relevantes para a SUSEP/ERGDF, eis que se destinam ao 
transporte de servidores e de colaboradores a serviço da Autarquia, objetivando ainda, atender às 
autoridades da SUSEP em seus deslocamentos a serviço, bem como o transporte de documentos, 
encomendas e pequenas cargas de interesse da Autarquia, observando a legislação pertinente ao 
assunto.

2.2 O ERGDF não dispõe, em seu quadro funcional, de servidores para exercício de atividades de 
motorista/condutor de veículo oficial. Sendo assim, faz-se necessária a contratação de empresa para 
a prestação deste serviço.

2.3 Vale ressaltar, também, que atualmente, possuímos um veículo com mais de 12 anos de uso, 
que já vem apresentando uma despesa maior em sua manutenção. Neste sentido, a substituição da 
frota própria pela contratação do serviço objeto deste Termo de Referência se mostra interessante, 
pois  assim,  podemos  contratar  o  serviço  de  transporte  usando  um  veículo  tipo  funcional,  para 
atender às necessidades da regional, e um veículo tipo executivo, para atender ao superintendente, 
quando  de  suas  atividades  em  Brasília,  oferendo  assim  um  veículo  de  transporte  institucional, 
conforme previsto no Decreto nº 6.403/2008.

2.4 A contratação do serviço de transporte também se mostra mais vantajosa pois a organização 
transfere  para  a  empresa  terceirizada  não só  a  responsabilidade  pela  aquisição  do  veículo,  mas 
também  todas  as  despesas  decorrentes,  como  manutenção,  abastecimentos,  seguros, 
licenciamentos, entre outras, tornando esta alternativa muito mais atrativa e prestigiando o princípio 
da economicidade.

2.5 Importante  destacar,  que  a  Administração  Pública  busca  cada  vez  mais  suprir  suas 
necessidades  por  intermédio  da  contratação  de  serviços  para  a  realização  de  determinadas 
atividades que fogem aos objetivos principais de suas ações. Nisto, ao invés de inchar sua estrutura, 
busca  outras formas para atingir seus objetivos, no sentido de não prejudicar o desempenho na área 
em que se propôs a atuar. Desta forma, transfere a terceiros a realização de determinados serviços 
que não fazem parte de sua linha principal de atuação, possibilitando com isto focalizar suas atenções 
para o cumprimento de seus objetivos institucionais,  em respeito,  dentre outros, ao principio da 
eficiência,  previsto  constitucionalmente.  Objetiva,  assim,  a  contratação  de  empresas  legalmente 
constituídas,  destinadas à  realização desses  serviços  específicos,  cuja  interrupção compromete o 
andamento da máquina administrativa da Instituição,  mormente em suas funções fiscalizatória  e 
regulatória.

 



2.6 Cumpre-nos salientar que o serviço em questão é de caráter contínuo, conforme previsto na 
IN nº 02/2008, da Secretaria de Logística e da Informação do Ministério do Planejamento, uma vez 
que sua interrupção pode  comprometer a continuidade das atividades deste ERGDF, bem como a 
necessidade do serviço é por mais de um exercício financeiro e continuamente.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 A contratação de pessoa jurídica especializada para a execução dos serviços de transporte de 
pessoas e bens, incluindo veículos com condutores, encontra amparo legal no Decreto nº 2.271, de 
07 de julho de 1997, no Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, devendo obedecer ainda as 
Instruções Normativas  nos 02 e  03,  de 30 de abril  e  15 de maio  de  2008,  respectivamente,  da 
Secretaria  de Logística  e Tecnologia  da Informação do Ministério  do Planejamento,  Orçamento e 
Gestão, ao disposto na Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, a Instrução Normativa SUSEP que trata 
do assunto e demais Normas pertinentes.

3.2 O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos do Decreto nº 
5.450/2005, de 31 de maio de 2005, que regulamenta a modalidade do Pregão Eletrônico, Lei nº 
10.520/2002, Decreto nº 3555/2000 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, 
em sua redação atual.

3.3 Os serviços constantes deste Termo de Referência, dadas as suas características, enquadram-
se no conceito de serviço comum conforme §1º do artigo 2º do Decreto 5.450, de 31 de maio de 
2005, para fins do disposto no art. 4º do mesmo dispositivo legal.

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

4.1 O valor máximo mensal de contratação para o referido serviço é de R$ 8.780,58 (Oito mil 
setecentos oitenta reais e cinquenta oito centavos), perfazendo um valor máximo para 12 (doze) 
meses, de R$ 105.366,96 (Cento cinco mil trezentos sessenta seis reais e noventa seis centavos).

4.2 O valores acima foram calculados com base em pesquisa de preços praticados no mercado.

5.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1  Os serviços a serem prestados referem-se ao transporte de servidores e/ou pessoas a serviço 
da SUSEP, de documentos, de encomendas e pequenas cargas, utilizando veículos e mão de obra da 
Contratada.

5.2 Os  veículos  serão disponibilizados  no Distrito  Federal  e  os  serviços  serão  executados  no 
perímetro urbano da cidade de Brasília e das cidades satélites.

5.3 Só  será  admitida  a  oferta  de  veículos  cujo  fabricante  esteja  regularmente  registrado  no 
Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos 
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

5.4 Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites 
máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e 
legislação correlata.

5.5 Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites 
máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA 
n° 18, de 06/05/1986, e n° 315, de 29/10/2002, e legislação correlata.

5.6 A  Contratada se  responsabilizará  por  toda  e  qualquer  despesa  com  manutenção, 
combustível,  lavagem  do  veículo,  estacionamento,  pedágios,  taxas  e  multas  imputadas  aos 
veículos/motoristas, objeto da prestação deste serviço, seguro total (colisão, incêndio e roubo), bem 
como contra terceiros (danos pessoais e materiais).



5.7 A limpeza e o abastecimento dos veículos deverão ser realizados fora do horário de utilização 
dos veículos.

5.8 A Contratada deverá guardar os veículos à sua sede ou estacionamento próximo à SUSEP/DF, 
localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, 13º andar, e sob sua responsabilidade, sem custo 
para a SUSEP.

5.9 A  SUSEP se reserva o direito de vistoriar os veículos utilizados na execução dos serviços, 
sempre que julgar necessário, bem como de vetar a utilização daqueles que não estejam dentro dos 
padrões estipulados.

5.10 Durante a execução dos serviços,  havendo demanda superior à prevista,  a Contratada se 
obriga a alocar veículos adicionais para o seu atendimento, independentemente da solicitação da 
SUSEP.

5.11 Os veículos disponibilizados para a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, 
deverão  ser  de  propriedade  da  Contratada,  não  admitida  a  locação,  o  empréstimo  ou  a 
subcontratação de veículo pertencente a terceiros,  exceto quando, por  motivos excepcionais,  for 
autorizado  pela  contratante.  No  caso  mencionado,  a  Contratada  deverá  apresentar  à  SUSEP  os 
documentos comprobatórios referentes à locação, empréstimo ou subcontratação do veículo, bem 
como responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos e por todas as despesas derivadas da 
utilização de veículo de terceiros.

5.12 A  Contratada  executará  os  serviços,  de  acordo  com  as  características,  condições  e 
quantitativos a seguir:

5.12.1 SERVIÇOS DE CARÁTER PERMANENTE

 a) São os serviços executados diariamente, em tempo integral, de segunda a sexta-feira, no 
período de 8:00 horas às 18:00 Horas, podendo os serviços serem executados, excepcionalmente, aos 
sábados, domingos e feriados, bem como em horário diverso do horário de funcionamento da SUSEP.

 b) contratação  deste  item  considerará  uma  parcela  fixa,  formado  pelos  custos  fixos 
referentes  ao  motorista,  veículo,  despesas  administrativas/operacionais,  lucro  e  tributos;  e  uma 
parcela variável, formada pelos custos variáveis com o veículo, tais como: combustível, manutenção, 
lucro, tributos, etc, em função da quilometragem rodada.

 c) A média mensal estimada é de 600 (seiscentos) quilômetros rodados.

 d) Para este serviço deverá ser utilizado 01 (um) veículo do tipo FUNCIONAL.

5.12.2  SERVIÇOS DE CARÁTER EVENTUAL

 a)  São  os  serviços  executados,  eventualmente,  sendo  solicitados,  de  acordo  com  a 
demanda, com antecedência mínima de um dia, devendo estar à disposição da SUSEP/DF, no local 
indicado, no prazo mínimo de 30 (trinta) minutos do horário determinado.

b)  Os  serviços  poderão  ser  executados,  excepcionalmente,  aos  sábados,  domingos  e 
feriados, bem como em horário diverso do horário de funcionamento da SUSEP.

c)  Excepcionalmente  a  Contratante  poderá  solicitar  a  disponibilização  do  veículo  com 
antecedência inferior a  24 (vinte quatro) horas.

 d) A contratação deste item será por diária com quilometragem livre.

 e) A média mensal estimada é de 08 (oito) diárias por mês;

f) Para este tipo de serviço deverá ser utilizado 01 (um) veículo do tipo EXECUTIVO;

6.           DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS

6.1         VEÍCULO DO TIPO FUNCIONAL

Veículo  automotor,  cujo  ano  de  fabricação  seja  de  até  2  (dois)  anos  anteriores  ao  do 
exercício em que se realiza a prestação do serviço, desde que em bom estado de conservação, com 



até 40.000 quilômetros rodados, na cor branca, tipo sedã, 04 (quatro) portas, com capacidade para 
05  (cinco)  passageiros,  potência  mínima  de  1400  (hum  mil  e  quatrocentas)  cilidrandas,  ar 
condicionado  original  de  fábrica,  vidros,  retrovisores  e  travas  elétricas,  dotado  de  meio  de 
comunicação  (rádio  de  comunicação  ou celular)  e  carregador  veicular,  equipados  com  tacógrafo 
digital, que deverá apresentar as seguintes funcionalidades: controle de utilização do veículo através 
de cartão do condutor; emissão de relatórios de viagem, contendo a data da viagem, hora de início, 
hora de término, quilometragem inicial, quilometragem final, percurso total e campo para assinatura; 
impressora  embutida  no  dispositivo,  para  impressão  dos  relatórios  de  viagem,  todos  os 
equipamentos  e  acessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pela  legislação  de  trânsito  e 
documentação em perfeita ordem.

6.2  VEÍCULO TIPO EXECUTIVO

             Veículo automotor, cujo ano de fabricação seja de até 2 (dois) anos anteriores ao do exercício 
em que se realiza a prestação do serviço, desde que em bom estado de conservação, com até 20.000 
quilômetros rodados,  tipo sedã,  04 (quatro)  portas,  com capacidade para 05 (cinco)  passageiros, 
direção hidráulica, airbags, potência mínima de 140 CV, 1800 (hum mil e oitocentos) cilidrandas, ar 
condicionado original de fábrica, vidros, retrovisores e travas elétricas, pintura na cor preta ou cinza 
escura,  dotado de meio de comunicação (rádio  de comunicação ou celular),  carregador veicular, 
todos os equipamentos e acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação de trânsito e 
documentação em perfeita ordem.

7. HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 O horário atual de funcionamento da Superintendência de Seguros Privados é de 7h às 20h.

7.2 O horário de prestação dos serviços será:

7.2.1 Veículo do tipo FUNCIONAL: O horário básico de atendimento para os serviços de transporte 
com os veículos do tipo funcional será de  08h as 18h,  nos  dias úteis,  podendo o horário sofrer 
alterações dentro do período de 07h as 20h, sem ônus para SUSEP, respeitada a carga horária dos 
condutores de 44 horas semanais e a legislação trabalhista vigente.

7.2.2 Veículo do tipo EXECUTIVO: O horário básico de atendimento do veículo executivo é de 07h 
as 22h, nos dias úteis, obedecendo ao quantitativo de horas previsto na diária de 12 (doze) horas e 
obedecendo à legislação trabalhista vigente.

8. PREPOSTO

8.1 O licitante vencedor deverá designar um preposto aceito pela Administração SUSEP, durante 
todo o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, o qual deverá ser 
indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de 
identidade, informações para contato, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

8.2 Deverá ser entregue à contratante, no inicio da prestação do serviço, a carta de indicação do 
preposto, assinada pelo representante legal da empresa.

8.3 O preposto, uma vez indicado formalmente por carta assinada pelo representante legal da 
empresa e  aceito  pela  Administração  da  SUSEP,  deverá  apresentar-se  à  unidade  fiscalizadora no 
primeiro dia útil após assinatura do Contrato, para, juntamente com o servidor designado para esse 
fim, tratar de todos os assuntos ao serviço contratado e à execução do contrato,  relativos à sua 
competência.

8.4 Sempre que houver, por qualquer motivo, mudança de preposto, a contratada fica obrigada a 
informar  à  contratante  observando  as  mesmas  formalidades  exigidas  quando  da  primeira 
apresentação do preposto.

8.5 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 
prestados, aos relatórios solicitados e a todas as demais questões referentes ao serviço contratado e, 
quando o assunto ultrapassar a competência do mesmo, efetuar o elo de ligação com a contratara 
para fins de passar a informação solicitada à contratante e/ou solucionar o impasse.

8.6 A empresa contratada deverá orientar o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 



orientações da Administração da SUSEP, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho.

8.7 O preposto deverá manter contato permanente com o fiscal do contrato, com o objetivo de 
sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de material, 
quanto da manutenção dos equipamentos, objetos desse contrato.

9. CONDUTORES DOS VEÍCULOS

9.1 Os condutores dos veículos deverão:

 9.1.1 Ter, no mínimo, a habilitação na categoria “B”;

 9.1.2 Ter formação, mínima, de 1º grau completo;

 9.1.3 Ter curso de direção defensiva e experiência mínima de 01 (um) ano;

 9.1.4 Estar com sua carteira de habilitação dentro do prazo de validade. 

9.2 A Contratada, durante a realização dos serviços, deverá manter seus empregados portando 
crachá, visando sua imediata identificação, bem como em perfeitas  condições de apresentação e 
asseio e uniformizado, da seguinte forma:

9.2.1 Condutor  do veículo  tipo funcional:  com calça social,  cinto,  camisa social,  sapato 
social, meias e gravata.

9.2.2 Condutor do veículo tipo executivo: com terno escuro, camisa social, gravata, sapato 
social, cinto e meias.

9.3 A Contratada deixará imediatamente de utilizar, nos serviços da SUSEP, todo e qualquer 
empregado cuja conduta venha a ser julgada inconveniente ou incompatível  com o exercício das 
funções  que  lhe  foram  atribuídas  ou  em  desacordo  com  as  normas  disciplinares,  mediante 
comunicação escrita da fiscalização da SUSEP.

10. CONTROLES DA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

10.1 No atendimento das demandas do ERGDF, deverá ser preenchida uma ficha de controle de 
utilização  do veículo,  para fins  de  registro  do  serviço  contratado,  onde  o  motorista  anotará,  no 
mínimo, as seguintes informações:

 10.1.1 Data e horário de saída e chegada, discriminada por trajetos,

 10.1.2 Quilometragem  indicada  no  hodômetro  nas  saídas  e  chegadas,  discriminada  por 
trajetos;

 10.1.3 Trajetos percorridos;

 10.1.4 Identificação do Usuário;

 10.1.5 Ocorrências  verificadas  durante  a  execução  do  serviço  (panes,  acidentes, 
descumprimento parcial da requisição e outros).

10.2 As fichas de controle de utilização do veículo, deverão ser aprovadas pela SUSEP antes do 
inicio da prestação do serviço, e serão utilizadas em todas as saídas, seja para o veículo tipo funcional 
ou tipo executivo.

10.3 O preenchimento da ficha de controle de utilização de veículo deve ser feito com letra legível, 
mesmo quando a referida ficha for utilizada somente para controle da prestação do serviço e não 
para fins de pagamento.

10.4 A Contratada deverá elaborar relatório mensal, com dados do serviço prestado, contendo 
todas as saídas, as respectivas quilometragens, os destinos e os usuários. O referido relatório deverá 
ser assinado pelo preposto ou por um representante legal da empresa.

10.5 Deverão ser  entregues junto  com o relatório  mensal,  os Relatórios de Viagem impressos 
referentes à utilização do veículo do tipo funcional.



10.6 A SUSEP poderá fornecer modelos dos relatórios a serem produzidos, com as informações 
essenciais,  tendo  a  Contratada  o  direito  de  acrescentar-lhes  outras  informações  que  considerar 
importantes para o seu próprio controle.

10.7 A SUSEP se reserva o direito de, a qualquer momento, promover alterações nos modelos de 
relatórios.

10.8 A execução dos serviços  referente ao veículo TIPO FUNCIONAL será medida por meio de 
tacógrafo digital, considerando a quilometragem efetivamente percorrida, cuja contagem terá início 
no ato do embarque do usuário, devidamente identificado, e término no ato do desembarque do 
usuário.

10.8.1 Não serão computadas, para fins de faturamento, as quilometragens de retorno à 
SUSEP ou à garagem da contratada, quando o serviço de transporte contemplar somente a ida a 
algum local.

10.8.2 Ao  final  da  viagem,  deverá  ser  impresso  o  Relatório  de  Viagem,  emitido  pelo 
tacógrafo digital, que deverá ser assinado pelo usuário e anexado, pelo condutor, à ficha de controle 
de utilização do veículo.

10.8.3 Caso o tacógrafo digital apresente defeito que impeça a contagem da quilometragem 
percorrida, a mesma será ela realizada através do hodômetro e as informações da viagem deverão 
ser anotadas na ficha de controle de utilização do veículo pelo condutor e assinada pelo usuário para 
cada percurso.

10.8.4 O tacógrafo com defeito deve ser substituído/consertado em, no máximo, 5 (cinco) 
dias, sob pena de sanção administrativa.

10.8.5  Só serão considerados, para fins de pagamento pelo quilometro percorrido, as viagens 
comprovadas pelos Relatórios de Viagem impressos ou, excepcionalmente, por fichas de controle de 
utilização do veículo, devidamente assinados pelos usuários.

11. PAGAMENTO

11.1 Em  contraprestação  aos  serviços  prestados,  o  pagamento  será  efetuado  pela  SUSEP  em 
parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta 
corrente,  em até  10 (dez)  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 do ERGDF até o 5º dia útil do mês subsequente 
ao vencido e atestada pelo Fiscal do Contrato. Caso não seja respeitado este prazo pela Contratada, o 
pagamento será realizado de acordo com a disponibilidade da Contratante.

11.2 Junto com cada fatura deverão ser encaminhados:

11.2.1 Relatório mensal de operação e custos, assinado pelo responsável da empresa;

11.2.2 Fichas de controle de utilização dos veículos, devidamente assinadas;
11.2.3 Cópia dos Relatórios de Viagem impressos, assinados pelos usuários, em cada 

viagem.

11.3 Os  pagamentos  estão  condicionados  à  comprovação  de  recolhimento  das  contribuições 
devidas  à  Seguridade Social  e  ao  Fundo de  Garantia  do  Tempo de Serviço  -  FGTS,  relativas  aos 
empregados da contratada postos à disposição da contratante e de toda documentação prevista nas 
Instruções normativas referentes ao serviço prestado, tais como:

11.3.1 Comprovante de regularidade para com a Seguridade Social (guia e comprovante de 
pagamento), referente ao mês anterior;

11.3.2 Comprovante  do  recolhimento  do  FGTS  (guia  e  comprovante  de  pagamento), 
referente ao mês anterior;

11.3.3 Comprovante anual do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das 
informações trabalhistas exigidas  pela  legislação,  tais  como a RAIS (Relação Anual  de Informação 
Social); 



11.3.4 Comprovante de encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego do CAGED 
(Cadastro  Geral  de  Empregados  e  Desempregados),  nos  casos  de  admissão  e  demissão  de 
funcionários que atendam à SUSEP;

11.3.5 Folha de pagamento dos funcionários vinculados à execução contratual;

11.3.6 Comprovante de pagamento dos salários,  vales alimentação e vales transporte  do 
mês anterior, devidamente assinados pelos funcionários vinculados à execução contratual;

11.3.7 Comprovante  do  GFIP  e  SEFIP,  referentes  aos  empregados  nominalmente 
identificados vinculados à execução contratual;

11.4 Previamente  à  contratação  e  antes  de  cada  pagamento,  será  emitida,  pela  contratante, 
através de consulta “on line”, certidão que comprove a regularidade da situação da empresa junto ao 
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

11.5 A empresa contratada poderá ser penalizada, de acordo com a legislação vigente e com as 
cláusulas deste Termo, caso não mantenha regular suas certidões obrigatórias.

11.6 Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções, a contagem do prazo iniciará a 
partir da nova data de entrega, no protocolo da CONTRATANTE;

11.7 As multas e retenções que porventura existam poderão ser, a critério da Administração da 
SUSEP, deduzidas no próprio valor a ser pago ou da garantia do contrato.

11.8 Do  valor  do  pagamento  mensal  serão  deduzidos  os  valores  das  faltas  dos  empregados 
designados para a prestação dos serviços, caso não haja prestação de serviço, observada a legislação 
pertinente, devendo a fatura discriminar os cálculos e os valores correspondentes. 

11.9 No valor ajustado neste contrato estão incluídas todas as despesas com os condutores, taxas, 
emolumentos e quaisquer encargos diretos ou indiretos, enfim, todos os componentes de custo dos 
serviços necessários à execução do objeto deste contrato. 

11.10 Serão deduzidos do valor da nota fiscal  ou fatura,  os impostos e contribuições, conforme 
legislação específica vigente. 

11.11 Do valor da Fatura poderá ser deduzido o valor correspondente ao custo de reparação ou de 
reposição, no caso de avaria ou de extravio de bens de propriedade da SUSEP, se for definida, por 
meio  de processo de apuração de irregularidade,  a  responsabilidade de qualquer  empregado  da 
CONTRATADA.

11.12 A  contratada  deverá  obedecer  toda  a  legislação  vigente  no  que  se  refere  ao  tipo  de 
fatura/nota fiscal a ser apresentada, especialmente no tocante a obrigatoriedade de emissão de nota 
fiscal eletrônica.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A CONTRATADA obriga-se a:

 12.1.1 Prestar os serviços discriminados neste Termo de Referência, utilizando-se de 
mão de obra qualificada, devidamente legalizada e com experiência adequada à função, de acordo 
com o especificado no item 9.1 deste Termo de Referência;

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

 12.1.3 Não utilizar  os veículos,  identificados para  a  execução do serviço descrito 
neste Termo, para serviços diversos;

 12.1.4 Designar um preposto responsável pela coordenação dos serviços, habilitado 
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;

 12.1.5 Fornecer  uniforme e  crachá  com  fotografia  recente aos seus  empregados 
colocados  à  disposição  da  CONTRATANTE,  com  as  respectivas  despesas  correndo  por  conta  da 
CONTRATADA;

 12.1.6 Responsabilizar-se pelas despesas alusivas a remunerações, encargos sociais, 
previdenciários,  trabalhistas,  fiscais,  administrativos,  uniformes,  treinamentos  e/ou  reciclagem, 



alimentação, transporte, inclusive em caso de paralisação dos transportes coletivos, sendo incluída a 
contratação  e  demissão  de  seus  empregados,  observando  o  piso  salarial  referente  à  categoria 
funcional.  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;

 12.1.7 Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na execução 
dos  serviços,  inclusive  as  relativas  a  combustíveis,  pedágios,  estacionamentos,  manutenções, 
acidentes,  multas,  licenciamentos,  bem como  apólice  de seguro  total  de  cada  um dos  veículos, 
inclusive quanto a danos pessoais (usuários dos serviços), passageiros e carga, e outras que incidam 
direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados,  isentando a Contratante de qualquer 
responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências.

 12.1.8 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;

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

 12.1.10 Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  ao  patrimônio  da  SUSEP  e  de 
dependências disponibilizadas a esta, aos seus servidores e a terceiros, por culpa, dolo, negligência 
ou imprudência de seus empregados ou prepostos, bem como pelos danos à integridade física das 
pessoas a serviço da SUSEP conduzidas nos veículos;

 12.1.11 Adotar as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência deste, forem vítimas os seus emprega-
dos, no desempenho dos serviços, ainda que verificados nas dependências da SUSEP;

12.1.12 As  comunicações  referentes  à  execução  dos  serviços  contratados  serão 
consideradas regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela contratada, através do protocolo 
carta,  telegrama ou fax,  inclusive qualquer alteração do estatuto social,  razão social,  CNPJ,  dados 
bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes.

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

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

 12.1.15 Substituir qualquer condutor que seja julgado inconveniente à ordem ou às 
normas disciplinadoras da SUSEP ou no caso de falta, impedimento legal ou férias, de maneira que 
não prejudique o andamento e a boa execução dos serviços.

 12.1.16 Treinar o empregado substituto nas instalações da CONTRATANTE, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, antes de haver substituições não imediatas, tais como férias, rescisão, licença, 
a fim de não prejudicar o bom andamento do serviço;

 12.1.17 Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de 
acidente e informar imediatamente ao fiscal do contrato;

 12.1.18 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;

 12.1.19 Tomar todas providências para o cumprimento das normas regulamentadoras 
sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive quanto ao uso de equipamentos de proteção 
individual, se necessário;

 12.1.20 Fornecer  aos  motoristas  telefone  celular  ou  rádio  de  comunicação,  com 
carregador veicular, para contato com o preposto ou com a SUSEP, durante ou fora do horário normal 
de expediente;

 12.1.21 Realizar manutenção dos veículos colocados à disposição para a prestação 
dos serviços objeto deste Termo de Referência, compreendendo  manutenção mecânica e elétrica, 
troca de óleos, filtros e os serviços indispensáveis ao perfeito funcionamento dos mesmos, sem que 
haja descontinuidade dos serviços,  sendo que tais  serviços  são de exclusiva responsabilidade  da 
CONTRATADA, não gerando quaisquer ônus para a Contratante;



 12.1.22 Manter  veículos  de  reserva,  com  as  mesmas  especificações  dos  veículos 
provisoriamente substituídos;

 12.1.23 Substituir, no prazo máximo de 02 (duas) horas, qualquer veículo que, a juízo 
do fiscal do contrato, considerando as especificações deste Termo de Referências e as normas legais 
de segurança, não esteja em perfeitas condições de utilização em serviço;

 12.1.24 Substituir no prazo máximo de 02 (duas) horas os veículos em caso de pane, 
acidente, furto, roubo, incêndio, ou outros problemas que impossibilitem a utilização dos mesmos;

 12.1.25 Disponibilizar  veículos  com  todos  os  acessórios  de  segurança,  na  forma 
prevista na legislação pertinente, bem como com os tanques cheios, limpos interna e externamente, 
com a respectiva documentação de porte obrigatório, bem como o comprovante de seguro vigente;

 12.1.26 A  Contratada  deverá  guardar  os  veículos  à  sua  sede  ou  estacionamento 
próximo à SUSEP/DF,  localizada  no  Setor  Bancário  Sul,  Quadra  1,  Bloco K,  13º  andar,  e  sob sua 
responsabilidade, sem custo para a SUSEP;

 12.1.27 Os veículos utilizados para os serviços de caráter permanente deverão ser 
emplacados no Distrito Federal;

 12.1.28 Não divulgar nem fornecer dados ou quaisquer informações referentes aos 
serviços ou sobre o local de sua execução, a menos que expressamente autorizado pela SUSEP;

 12.1.29 A Contratada manterá  relatórios  diários  dos  serviços  para  apresentação à 
SUSEP/DF, abrangendo o controle das entradas e saídas dos veículos, quilometragens percorridas e 
demais ocorrências e observações pertinentes;

 12.1.30 Exercer  rígido  controle  com  relação  à  validade  da  Carteira  Nacional  de 
Habilitação  de  cada  motorista,  verificando  se  pertence  à  categoria  compatível  com  os  serviços 
contratados, bem como manter regularizada a documentação dos veículos;

 12.1.31 Permitir,  a  qualquer  momento,  à  SUSEP/DF realizar  inspeção  nos veículos 
colocados à sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção, 
segurança e limpeza;

 12.1.32 Realizar todos os serviços de manutenção, reparos,  lubrificação e lavagem 
assim como o abastecimento de combustível dos veículos, sem interferência nos serviços e sob as 
suas expensas;

12.1.33 Disponibilizar o veículo com a identificação “A Serviço do Governo Federal – 
SUSEP -  Uso Exclusivo em Serviço”,  aposta nas portas dianteiras direita e esquerda, devendo ser 
confeccionada em manta magnética, de forma a permitir a rápida visualização. A identificação de que 
trata esta alínea deverá seguir o padrão da SUSEP (forma, tamanho das letras, logotipo e cores), com 
base no anexo VII da Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo 
abaixo:

 12.1.34      Disponibilizar os serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da assinatura 
do Contrato, devendo, no mesmo prazo, apresentar cópia autenticada dos documentos dos veículos a 
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serem  disponibilizados  e  da  habilitação  dos  condutores  que  prestarão  os  serviços,  bem  como 
comprovante de contratação de seguro geral/total, com previsão de reembolso a terceiros, de cada 
um  dos  veículos  a  serem  utilizados.  Em  caso de  substituição  do  veículo  e/ou motorista,  deverá 
obrigatoriamente apresentar os mesmos documentos ao Fiscal do contrato da SUSEP-DF;

 12.1.35       Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender 
aos limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de 11/02/1993, e n° 272, de 
14/09/2000, e legislação correlata;

  12.1.36       Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender 
aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do 
Programa  de  Controle  da  Poluição  do  Ar  por  Veículos  Automotores  –  PROCONVE,  conforme 
Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e n° 315, de 29/10/2002, e legislação correlata.

12.1.37 Realizar  treinamento  prévio  de  todos  os  seus  funcionários,  promovendo 
cursos de reciclagem periódica (anualmente), visando manter os condutores sempre atualizados em 
relação às normas do Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações;

12.1.38 Informar imediatamente à Contratante, sempre que solicitada, a localização 
de qualquer veículo;

12.1.39 Atender, no que for cabível, à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, 30 DE ABRIL DE 
2008, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2008 e suas alterações posteriores e a 
legislação de licitações e contratos;

12.1.40 Atender toda a legislação pertinente a prestação do serviço de transporte e 
legislação trabalhista;

12.1.41 Acatar  as  orientações  do  Fiscal  do  Contrato  e/ou  seu  substituto  legal, 
sujeitando-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  dentro  dos  ditames  legais,  prestando  os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

12.1.42 Cumprir  as  exigências  dos  órgãos  competentes  com  relação  aos  serviços, 
inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes, inclusive despesas com multas, taxas e 
impostos que venham a ser determinados pelas autoridades;

12.1.43 Sempre  que  solicitada,  fornecer  comprovantes  do  cumprimento  de  suas 
obrigações  com  a  legislação  em  vigor,  cópias  de  exames  médicos  admissionais,  valor  de  vales 
relativos aos empregados colocados à disposição da contratante, sem que este ou outro caracterize 
vínculo empregatício com a contratante;

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 A Contratante obriga-se a:

13.1.1 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;

13.1.2 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;

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

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

13.1.5 efetuar  o  pagamento  dos  serviços  executados  pela  CONTRATADA no  prazo 
estabelecido no Contrato.

14. PROPOSTA

14.1 Todos  os  custos  com a  prestação  do  serviço  de  transporte  deverão  estar  inseridos nos 
valores da proposta, devendo ser discriminados para fins de análise da composição do valor.



14.2 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito  de  pleitear,  após  apresentação  da  proposta,  qualquer  alteração,  sob a  alegação de  erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto, salvo se justificado pela licitante e aceito pela SUSEP.

14.3 A proponente deverá obrigatoriamente:

14.3.1 Preencher a Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, constante no 
Anexo  I  deste  Termo  de  Referência.  OBS:  Só  serão  consideradas  VÁLIDAS as  propostas  que 
contenham a planilha do Anexo I deste Termo de Referência devidamente preenchida;

14.3.2 Declarar  formalmente  total  concordância  com as  condições estipuladas  neste 
Termo de Referência;

14.3.3 Anexar  copia  dos  Acordos,  Convenções  ou  Dissídios  Coletivos  de  Trabalho 
vigentes referentes às categorias de condutores que prestarão serviços;

a) Os Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho e/ou congêneres 
utilizados deverão estar de acordo com o estabelecido no DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 
1943 e, também, com o local de prestação dos serviços, no que tange à aplicabilidade territorial 
restrita.

14.4 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias;

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 O  atraso  injustificado  na  execução  do  objeto  deste  Termo  sujeitará  o  contratado  a 
penalidades, na forma prevista no instrumento no contrato, obedecendo sempre à legislação vigente.

15.2 Em  caso  de  inexecução  do  contrato,  erro  de  execução,  execução  imperfeita,  mora  de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a contratada 
estará sujeita às seguintes sanções administrativas:

15.2.1  Advertência:

a) Quando não houver prestação do serviço ou prestação insatisfatória.

b) Quando não houver veículo ou condutor disponível para atender a Autarquia.

15.2.2 Multas:

a) Diária  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  mensal  total  estimado  do 
contrato, por cometimento de infrações já apenadas com Advertência.

b) Diária de 1% (um por cento) sobre o valor global estimado correspondente a 
12 (doze) meses do Contrato, por dia de atraso no início da prestação dos serviços, limitados a 10% 
(dez por cento) do mesmo valor, por ocorrência, independentemente das demais sanções cabíveis;

c) Diária  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  mensal  total  estimado  do 
contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nos outros itens 
deste  inciso,  e  aplicada  em dobro na  sua  reincidência,  independentemente  das  demais  sanções 
cabíveis;

d) Diária de 5% (cinco por cento) do valor mensal total estimado do contrato, 
pela  recusa  em  corrigir  ou  substituir  qualquer  serviço  ou  material  rejeitado  ou  com  defeito, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção ou substituição não se efetivar no tempo estipulado pela 
SUSEP, que se seguirá à data da comunicação formal da rejeição, independentemente das demais 
sanções cabíveis. 

e) Diária 10% (dez por cento) do valor mensal total estimado do contrato, pelo 
descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, caso a correção não se efetivar no 
tempo  estipulado  pela  SUSEP,  que  se  seguirá  à  data  da  comunicação  formal  da  rejeição, 
independentemente das demais sanções cabíveis. 

f) De 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado correspondente a 12 
(doze) meses do Contrato no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por 
culpa da contratada, inclusive pelo descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 
garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis. 



15.2.3 Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, para a licitante que, convocado 
dentro  do  prazo  de  validade  de  sua  proposta,  não  assinar  o  contrato,  deixar  de  entregar 
documentação  exigida  no  edital,  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da 
execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 
ampla defesa. 

15.3 Em todas as situações, independentemente da aplicação de multas e impedimento de licitar 
e contratar com a Administração, poderá ser aplicada a pena de advertência, caso a Administração da 
Autarquia julgue mais conveniente face às circunstancias do caso específico; 

15.4 As penalidades poderão ser combinadas e não há necessidade de primeiro serem aplicadas 
penas mais brandas, podendo a SUSEP, dependendo do ocorrido, aplicar diretamente as penalidades 
mais graves.

15.5 No processo de aplicação de sanções, será sempre assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa da empresa contratada dentro dos prazos legais estipulados. 

16 VIGÊNCIA

16.1 O  prazo  de  vigência  deste  contrato  é  de  até  12  (doze)  meses,  contado  da  data  da  sua 
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

16.2 O presente contrato  poderá  ser  prorrogado,  a  cada  12 (doze)  meses,  até  o limite  de  60 
(sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e 
autorizado formalmente pela autoridade competente:

 16.2.1 Os serviços tenham sido e estejam sendo prestados regularmente;

 16.2.2 A Administração ainda tenha interesse na prestação do serviço;

 16.2.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

 16.2.4 O CONTRATADO concorde expressamente com a prorrogação; e

16.3 O valor  do contrato  será  considerado  vantajoso para  a  Administração quando o valor  da 
contratação atual esteja dentro do valor médio das cotações apresentadas pela empresa ou ao valor 
médio de outras contratações efetuadas por outros órgãos do serviço público.

17 FISCALIZAÇÃO

17.1 A fiscalização dos serviços  será exercida pela  SUSEP, através  de servidor  do Escritório  de 
Representação  do  Gabinete  no  Distrito  Federal  -  ERGDF,  o  que  não  exclui  e  nem  diminui  a 
responsabilidade da CONTRATADA com a perfeita execução, fiscalização e supervisão dos serviços por 
pessoa habilitada;

17.2 A Contratada se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SUSEP quanto à 
execução dos serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

17.3 As irregularidades detectadas pela fiscalização da SUSEP serão imediatamente comunicadas à 
Contratada, para correção ou adequação e registradas pela Administração.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE NO DISTRITO FEDERAL - ERGDF

TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 03/2011

ANEXO I

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 Nº Processo  

 Licitação Nº  

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

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

B Município/UF  

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo*  

D Nº de meses de execução contratual 12

* Informar qual é o Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo e a data 

base.

* Deverá ser entregue cópia do Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de 
Medida

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

Serviço  de  transporte  de  servidores  em 
caráter permanente e eventual.

Postos 02

  



ANEXO I

PLANILHA I – MÃO-DE-OBRA (SERVIÇO PERMANENTE)

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

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

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características 
distintas)

Serviço de transporte de servidores 
em caráter  permanente, utilizando 
veículo  tipo funcional

2 Salário Normativo da Categoria Profissional

3 Categoria profissional Motorista de Carro Leve

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

Nota (1): Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade 

D Adicional noturno Não aplicável

E Hora noturna adicional Não aplicável

F Adicional de Hora Extra Não aplicável

G Intervalo Intrajornada

H Outros (especificar)

Total da Remuneração

Nota (1): A empresa deverá incluir os percentuais de adicionais pagos a cada categoria, desde 

que seja devido por disposição expressa da legislação aplicável e desde que sejam devidos na 

contratação em questão.

Nota (2): Não deverão ser previstas horas extras e horas para serviço noturno.

Nota (3): Não serão aceitas propostas que contenham valores de salários inferiores aos  

estabelecidos em convenção coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, vigente na 

data da abertura da sessão pública do Pregão

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte

B Auxílio alimentação: Vales, cesta básica etc.



C Assistência médica e familiar

D Auxilio creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar)

Total de Benefícios mensais e diários 

Nota (1): o valor informado deverá ser o custo real do insumo, já descontado o valor  

eventualmente pago pelo empregado.

Nota (2): Os itens C, D, E e F deverão ser preenchidos de acordo com a legislação vigente, com a 

convenção escolhida adotada e com os benefícios específicos de cada empresa.

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos

D Outros (especificar)

Total de Insumos diversos

Nota: Os valores dos itens deste Módulo são os valore anuais divididos pelo número de meses da 

execução contratual.

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)

A INSS 

B SESI ou SESC

C SENAI ou SENAC

D INCRA

E Salário Educação 

F FGTS 

G Seguro acidente do trabalho

H SEBRAE

TOTAL

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela 

legislação vigente.

Nota (2) – Os percentuais são incidentes sobre a remuneração.

Nota (3) – Deverá ser encaminhada a documentação do RAT, FAT e o código CNAE, para fins de 

comprovação do valor do item G.



Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor 
(R$)

A 13 º Salário 

B Adicional de Férias

Subtotal

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e 
Adicional de Férias

TOTAL  

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor 
(R$)

A Afastamento maternidade 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento 
maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor 
(R$)

A Aviso prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 

D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio 
trabalhado

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional 
Ausente

% Valor 
(R$)

A Férias 

B Ausência por doença

C Licença paternidade

D Ausências legais

E Ausência por Acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 

TOTAL

Nota: No item férias não deve ser incluído o adicional de férias, uma vez que esse adicional já  

está contemplado no Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias.



QUADRO RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor 
(R$)

4.1 13 º salário + Adicional de férias

4.2 Encargos previdenciários e FGTS

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo de rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

4.6 Outros (especificar)

TOTAL  

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor 
(R$)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A Custos Indiretos

B Tributos

B1. Tributos Federais (especificar)

B.2. Tributos Estaduais (especificar)

B.3. Tributos Municipais (especificar)

B.4. Outros tributos (especificar)

C Lucro

TOTAL

Nota (1): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 

faturamento.

Nota (2): A empresa deverá preencher os percentuais referentes ao PIS e à COFINS, de acordo 

com seu regime de tributação 

Nota (3): Conforme Acórdão 1.595/2006 – Plenário - TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 

– IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a 

CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a 

CONTRATADA.



QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO – SERVIÇO PERMANENTE

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários  

C Módulo 3 – Insumos Diversos  

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas  

Subtotal (A + B +C+ D)  

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POR EMPREGADO



PLANILHA II – CUSTOS FIXOS DO VEÍCULO TIPO FUNCIONAL

QUADRO I – CUSTOS BÁSICOS DO VEÍCULO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

01 Depreciação R$

02 Licenciamento R$

03 IPVA R$

04 Seguro Obrigatório R$

05 Seguro Total R$

06 Outros (especificar) R$

TOTAL CUSTOS BÁSICOS DO VEÍCULO R$

(_________________________________________________________________________)

QUADRO II – DEMAIS COMPONENTES

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR

01 Despesas Administrativas/Operacionais R$

02 Lucro R$

TOTAL DEMAIS COMPONENETES R$

(_________________________________________________________________________)

QUADRO III – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR

01 ISS R$

02 COFINS R$

03 PIS R$

TOTAL DOS TRIBUTOS R$

(________________________________________________________________________)

QUADRO RESUMO DO TOTAL DOS CUSTOS FIXOS DO VEÍCULO TIPO FUNCIONAL

 ITEM DESCRIÇÃO (R$)

A Quadro I – Custos Básicos do Veículo  

B Quadro II – Demais Componentes  

C Quadro III – Tributos e Contribuições  

VALOR TOTAL DOS CUSTOS FIXOS DO VEÍCULO TIPO FUNCIONAL (A+B+C)



TABELA I - RESUMO DAS DESPESAS MENSAIS FIXAS DO SERVIÇO PERMANENTE UTILIZANDO 
VEÍCULO TIPO FUNCIONAL

PREÇO MENSAL FIXO DO SERVIÇO PERMANENTE UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FUNCIONAL

ITENS FONTE TOTAL

PESSOAL

I- Composição da remuneração Módulo I R$ 

II- Benefícios Mensais e Diários Módulo II R$

III- Insumos Diversos Módulo III R$

IV- Encargos Sociais e Trabalhistas Módulo IV R$ 

V- Custos Indiretos, tributos e lucro Módulo V R$ 

SUBTOTAL 1 (I + II + III + IV + V) R$ 

VEÍCULO

VI- Depreciação Quadro I - 1 R$ 

VII- Licenciamento Quadro I - 2

VIII- IPVA Quadro I – 3 R$ 

IX – Seguro Obrigatório Quadro I – 4 R$ 

X – Seguro Total Quadro I – 5 R$ 

XI – Outros (especificar) Quadro I – 6 R$ 

SUBTOTAL 2 (SUBTOTAL 1 + VI + VII + VIII + IX + X + XI) R$

DEMAIS 
COMPONENTES

XII – Despesas 
Administrativas/Operacionais

Quadro II - 1 R$

XIII - Lucro Quadro II - 2 R$

SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + XII + XIII) R$

TRIBUTOS XIV – Tributos e Contribuições Quadro III R$

SUBTOTAL 4 (SUBTOTAL 3 + XIV) R$

TOTAL MENSAL FIXO DO SERVIÇO PERMANENTE UTILIZANDO VEÍCULO TIPO 
FUNCIONAL

R$

(________________________________________________________________________)



PLANILHA III - CUSTOS VARIÁVEIS DO VEÍCULO TIPO FUNCIONAL

QUADRO I – ESTIMATIVA DE CUSTOS MENSAL COM COMBUSTÍVEL

TIPO DE VEÍCULO: 

TIPO DE COMBUSTÍVEL

ESTIMATIVA QUILOMETRAGEM MENSAL 600

CONSUMO ESTIMADO DO VEÍCULO (KM/LITRO)

CONSUMO ESTIMADO CONSIDERANDO KILOMETRAGEM PERCORRIDA

VALOR DO LITRO DO COMBUSTÍVEL

VALOR TOTAL CUSTOS COM COMBUSTÍVEL

(________________________________________________________________________)

QUADRO II – ESTIMATIVA DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM O VEÍCULO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

01 Lubrificantes R$

02 Manutenção (peças, mão de obra, etc.) R$

03 Pneus/câmaras R$

04 Lavagem R$

05 Outros (especificar) R$

VALOR TOTAL CUSTOS MANUTENÇÃO COM O VEÍCULO

(________________________________________________________________________)

QUADRO III – LUCRO

ITEM % VALOR

LUCRO R$

VALOR TOTAL DO LUCRO R$

(________________________________________________________________________)

QUADRO IV – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR

01 ISS R$

02 COFINS R$

03 PIS R$

04 Outros tributos indiretos incidentes 
sobre o faturamento (especificar)

R$

TOTAL DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES R$

(________________________________________________________________________)



TABELA II - RESUMO DAS DESPESAS MENSAIS VARIÁVEIS DO VEÍCULO TIPO FUNCIONAL

PREÇO MENSAL VARIÁVEL DO VEÍCULO TIPO FUNCIONAL

ITEM DESCRIÇÃO FONTE TOTAL

1 COMBUSTÍVEL Quadro I RS

2 CUSTOS BÁSICOS COM O VEÍCULO Quadro II RS

3 LUCRO Quadro III RS

SUBTOTAL 1 (ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3) R$

4 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (sobre o 
SUBTOTAL 1)

Quadro IV R$

SUBTOTAL 2 (SUBTOTAL 1 + ITEM 4) R$

5 QUILOMETRAGEM ESTIMADA 600

PREÇO VARIÁVEL POR QUILÔMETRO (SUBTOTAL 2/ITEM 5) R$



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE NO DISTRITO FEDERAL - ERGDF
TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 03/2011

ANEXO I

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO PERMANENTE UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FUNCIONAL

PLANILHA IV – CUSTO TOTAL MENSAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR 
UNITÁRIO

QUANTIDADE VALOR MENSAL

01 PREÇO MENSAL FIXO POR VEÍCULO 01 R$

02 PREÇO MENSAL VARIÁVEL POR 
QUILÔMETRO

600 KM R$

CUSTO TOTAL MENSAL

R$ ________________,_______ 
(________________________________________________________________________)

 



ANEXO I

PLANILHA V – MÃO-DE-OBRA (SERVIÇO EVENTUAL)

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

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

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características 
distintas)

Transporte  de  servidores  em 
caráter eventual, utilizando veículo 
tipo EXECUTIVO.

2 Salário Normativo da Categoria Profissional

3 Categoria profissional Motorista de Carro Executivo

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

Nota (1): Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade 

D Adicional noturno Não aplicável

E Hora noturna adicional Não aplicável

F Adicional de Hora Extra Não aplicável

G Intervalo Intrajornada

H Outros (especificar)

 Total da Remuneração

Nota (1): A empresa deverá incluir os percentuais de adicionais pagos a cada categoria, desde 

que seja devido por disposição expressa da legislação aplicável e desde que sejam devidos na 

contratação em questão.

Nota (2): Não deverão ser previstas horas extras e horas para serviço noturno.

Nota (3): Não serão aceitas propostas que contenham valores de salários inferiores aos  

estabelecidos em convenção coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, vigente na 

data da abertura da sessão pública do Pregão



MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2  Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte

B Auxílio alimentação: Vales, cesta básica etc.

C Assistência médica e familiar

D Auxilio creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar)

Total de Benefícios mensais e diários 

Nota (1): o valor informado deverá ser o custo real do insumo, já descontado o valor  

eventualmente pago pelo empregado.

Nota (2): Os itens C, D, E e F deverão ser preenchidos de acordo com a legislação vigente, com a 

convenção escolhida adotada e com os benefícios específicos de cada empresa.

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos

D Outros (especificar)

Total de Insumos diversos

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:

4.
1

Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)

A INSS 

B SESI ou SESC

C SENAI ou SENAC

D INCRA

E Salário Educação 

F FGTS 

G Seguro acidente do trabalho

H SEBRAE

TOTAL

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela 

legislação vigente.



Nota (2) – Os percentuais são incidentes sobre a remuneração.

Nota (3) – Deverá ser encaminhada a documentação do RAT, FAT e o código CNAE, para fins de 

comprovação do valor do item G.

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias

4.
2

13º Salário e Adicional de Férias % Valor 
(R$)

A 13 º Salário 

B Adicional de Férias

Subtotal

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional 
de Férias

TOTAL

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.
3

Afastamento Maternidade: % Valor 
(R$)

A Afastamento maternidade 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento 
maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.
4

Provisão para Rescisão % Valor 
(R$)

A Aviso prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 

D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio 
trabalhado

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.
5

Composição do Custo de Reposição do Profissional 
Ausente

% Valor 
(R$)

A Férias 

B Ausência por doença

C Licença paternidade

D Ausências legais

E Ausência por Acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 

TOTAL  



QUADRO RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor 
(R$)

4.1 13 º salário + Adicional de férias

4.2 Encargos previdenciários e FGTS

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo de rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

4.6 Outros (especificar)

TOTAL  

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor 
(R$)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A Custos Indiretos

B Tributos

B1. Tributos Federais (especificar)

B.2. Tributos Estaduais (especificar)

B.3. Tributos Municipais (especificar)

B.4. Outros tributos (especificar)

C Lucro

TOTAL

Nota (1): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 

faturamento.

Nota (2): A empresa deverá preencher os percentuais referentes ao PIS e à COFINS, de acordo 

com seu regime de tributação 

Nota (3): Conforme Acórdão 1.595/2006 – Plenário - TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 

– IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a 

CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a 

CONTRATADA.



QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO – SERVIÇO EVENTUAL

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários  

C Módulo 3 – Insumos Diversos  

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas  

Subtotal (A + B +C+ D)  

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POR EMPREGADO



PLANILHA VI – CUSTOS FIXOS/VARIÁVEIS DO VEÍCULO TIPO EXECUTIVO

QUADRO I - CUSTOS BÁSICOS DO VEÍCULO

CUSTOS FIXOS VALOR R$

A Depreciação

B Licenciamento

C IPVA

D Seguro Obrigatório

E Seguro Total

F Outros (especificar)

SUBTOTAL 1

CUSTOS VARIÁVEIS

A Combustível

B Lubrificantes

C Manutenção (peças, mão-de-obra,etc.)

D Lavagem

E Outros (especificar)

SUBTOTAL 2

TOTAL DOS CUSTOS BÁSICOS DO VEÍCULO

(_________________________________________________________________________)

QUADRO II – DEMAIS COMPONENTES

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR

01 Despesas Administrativas/Operacionais R$

02 Lucro R$

TOTAL DEMAIS COMPONENETES R$

(_________________________________________________________________________)

QUADRO III – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR

01 ISS R$

02 COFINS R$

03 PIS R$

TOTAL DOS TRIBUTOS R$

(________________________________________________________________________)

QUADRO RESUMO DO TOTAL DOS CUSTOS FIXOS/VARIÁVEIS  DO VEÍCULO TIPO EXECUTIVO

 ITEM DESCRIÇÃO (R$)

A Quadro I – Custos Básicos do Veículo  

B Quadro II – Demais Componentes  

C Quadro III – Tributos e Contribuições  

VALOR TOTAL DOS CUSTOS FIXOS/VARIÁVEIS DO VEÍCULO TIPO EXECUTIVO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE NO DISTRITO FEDERAL - ERGDF
TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 03/2011

ANEXO I

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO EVENTUAL UTILIZANDO VEÍCULO TIPO EXECUTIVO

PLANILHA VII – CUSTO TOTAL MENSAL

 ITEM DESCRIÇÃO (R$)

A Custos com mão-de-obra  

B Custos com o veículo  

VALOR TOTAL DOS CUSTOS FIXOS/VARIÁVEIS

VALOR DA DIÁRIA (VALOR TOTAL CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS / POR 22 DIAS) R$ 

 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE NO DISTRITO FEDERAL - ERGDF
TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 01/2011

ANEXO I

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PLANILHA VIII – VALOR MENSAL/GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO

Item Descrição dos Serviços Quantidade Valor 
Unitário 

Valor 
Mensal

01 Serviços de transporte de servidores em 
caráter permanente (veículo tipo funcional)

01 R$

02 Serviços de transporte de servidores em 
caráter eventual (veículo tipo executivo)

08 (diárias 
-estimativa)

R$

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO R$

VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO (valor mensal estimado x 12 meses) R$

 



 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2012 

Processo SUSEP N.° 15414.300067/2011-18 
 
 

Item Descrição dos Serviços Quantidade Valor  

01 Serviços de transporte de servidores em 

caráter permanente (veículo tipo 

funcional) – Valor Mensal 

01 R$ 

02 Serviços de transporte de servidores em 

caráter eventual (veículo tipo executivo) – 

Valor Mensal 

08 (diárias - estimativa) R$ 

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO R$ 

VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO (valor mensal estimado x 12 meses) R$ 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal) 

  

  

  

  

Dados do Proponente: 

Nome: ____________________________________________________. 

Razão Social: _________________________. 

CNPJ nº: _____________________. 

Endereço Completo: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Telefones: __________________________________. 

Email: __________________________________. 

Validade da Proposta (Não inferior a 60 dias): __________________. 

 



  
 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
Contrato para prestação de serviços de 
serviço contínuo de transporte 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 pelo 
(a) <cargo do ordenador de despesas>, Sr. <nome do ordenador de despesas>, 
<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>, consoante delegação de competência conferida pela Portaria SUSEP n° xxxx, de xx 
de xxxxx de 200x, doravante denominada CONTRATANTE  e a <nome da empresa>, 
inscrita no CNPJ – MF sob o nº <n° do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato 
representada pelo <nome do representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do 
documento de identidade nº <n° da identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito 
no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, doravante denominada CONTRATADA , ajustam entre 
si e celebram o presente Contrato, nos termos do Pregão Eletrônico nº X/201X, 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 15414.300067/2011-18, mediante as condições inseridas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de transporte, incluindo veículos, motoristas, manutenção, combustível, 
seguro total e outros gastos necessários para o transporte de servidores e de colaboradores em 
serviço, bem como documentos, encomendas e pequenas cargas, de acordo com as 
necessidades da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados,  nas dependências da 
Regional de Brasília situada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, 13º andar, Brasília - 
DF, conforme quadro abaixo: 

 

Veículos Quantidade  
Funcional (permanente) 1 (no regime de km rodado); 

Executivo (eventual) 8 (diárias – estimativa) 

Total 9 

Modelo de Minuta de Contrato 
utilizada para Contratos do tipo 

“Serviços Contínuos” 



 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

 A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a 
partir de XX  de xxxxxxxxxx de 201X, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA  executará os serviços na forma e período estipulados nos itens 
X e Y(descrição) constantes do Anexo X do Edital de Pregão Eletrônico n° X /201X. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

 

a) Prestar os serviços discriminados utilizando-se de  mão de obra qualificada, 
devidamente legalizada e com experiência adequada à função, de acordo com o 
especificado nos itens na Cláusula Terceira (DOS SERVIÇOS) deste Contrato; 

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

c) Não utilizar os veículos, identificados para a execução do serviço descrito neste 
Contrato, para serviços diversos; 

d) Designar um preposto responsável pela coordenação dos serviços, habilitado 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 aos seus empregados colocados à 
disposição da CONTRATANTE, com as respectivas despesas correndo por conta da 
CONTRATADA; 

f) Responsabilizar-se pelas despesas alusivas a remunerações, encargos sociais, 
previdenciários, trabalhistas, fiscais, administrativos, uniformes, treinamentos e/ou 
reciclagem, alimentação, transporte, inclusive em caso de paralisação dos transportes 
coletivos, sendo incluída a contratação e demissão de seus empregados, observando o 
piso salarial referente à categoria funcional. 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; 



g) Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na execução dos 
serviços, inclusive as relativas a combustíveis, pedágios, estacionamentos, 
manutenções, acidentes, multas, licenciamentos, bem como apólice de seguro total de 
cada um dos veículos, inclusive quanto a danos pessoais (usuários dos serviços), 
passageiros e carga, e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora 
contratados, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade jurídica ou 
financeira em quaisquer ocorrências. 

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 pelos danos causados ao patrimônio da SUSEP e de dependências 
disponibilizadas a esta, aos seus servidores e a terceiros, por culpa, dolo, negligência 
ou imprudência de seus empregados ou prepostos, bem como pelos danos à integridade 
física das pessoas a serviço da SUSEP conduzidas nos veículos; 

k) Adotar as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência deste, forem vítimas os seus 
empregados, no desempenho dos serviços, ainda que verificados nas dependências da 
SUSEP; 

l) As comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão consideradas 
regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela contratada, através do protocolo 
carta, telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração do estatuto social, razão social, 
CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes; 

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

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

o) Substituir qualquer condutor que seja julgado inconveniente à ordem ou às normas 
disciplinadoras da SUSEP ou no caso de falta, impedimento legal ou férias, de maneira 
que não prejudique o andamento e a boa execução dos serviços; 

p) Treinar o empregado substituto nas instalações da CONTRATANTE, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, antes de haver substituições não imediatas, tais como férias, 
rescisão, licença, a fim de não prejudicar o bom andamento do serviço; 

q)  Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidente e 
informar imediatamente ao fiscal do contrato; 

r) 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) Tomar todas providências para o cumprimento das normas regulamentadoras sobre 
segurança e medicina do trabalho, inclusive quanto ao uso de equipamentos de 
proteção individual, se necessário; 

t)  Fornecer aos motoristas telefone celular ou rádio de comunicação, com carregador 
veicular, para contato com o preposto ou com a SUSEP, durante ou fora do horário 
normal de expediente; 



u) Realizar manutenção dos veículos colocados à disposição para a prestação dos serviços 
objeto deste Termo de Referência, compreendendo manutenção mecânica e elétrica, 
troca de óleos, filtros e os serviços indispensáveis ao perfeito funcionamento dos 
mesmos, sem que haja descontinuidade dos serviços, sendo que tais serviços são de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não gerando quaisquer ônus para a 
Contratante; 

v) Manter veículos de reserva, com as mesmas especificações dos veículos 
provisoriamente substituídos; 

w) Substituir, no prazo máximo de 02 (duas) horas, qualquer veículo que, a juízo do fiscal 
do contrato, considerando as especificações do Edital de Pregão Eletrônico n° X/201X 
e as normas legais de segurança, não esteja em perfeitas condições de utilização em 
serviço; 

x) Substituir no prazo máximo de 02 (duas) horas os veículos em caso de pane,  acidente, 
furto, roubo, incêndio, ou outros problemas que impossibilitem a utilização dos 
mesmos; 

y) Disponibilizar veículos com todos os acessórios de segurança, na forma prevista na 
legislação pertinente, bem como com os tanques cheios, limpos interna e 
externamente, com a respectiva documentação de porte obrigatório, bem como o 
comprovante de seguro vigente; 

z)  A Contratada deverá guardar os veículos à sua sede ou estacionamento próximo à 
SUSEP/DF, localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, 13º andar, e sob sua 
responsabilidade, sem custo para a SUSEP; 

aa) Os veículos utilizados para os serviços de caráter permanente deverão ser emplacados 
no Distrito Federal; 

bb) Não divulgar nem fornecer dados ou quaisquer informações referentes aos serviços ou 
sobre o local de sua execução, a menos que expressamente autorizado pela SUSEP; 

cc) A Contratada manterá relatórios diários dos serviços para apresentação à SUSEP/DF, 
abrangendo o controle das entradas e saídas dos veículos, quilometragens percorridas e 
demais ocorrências e observações pertinentes; 

dd) Exercer rígido controle com relação à validade da Carteira Nacional de Habilitação de 
cada motorista, verificando se pertence à categoria compatível com os serviços 
contratados, bem como manter regularizada a documentação dos veículos; 

ee)  Permitir, a qualquer momento, à SUSEP/DF realizar inspeção nos veículos colocados 
à sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, 
manutenção, segurança e limpeza; 

ff) Realizar todos os serviços de manutenção, reparos, lubrificação e lavagem assim como 
o abastecimento de combustível dos veículos, sem interferência nos serviços e sob as 
suas expensas; 

gg) Disponibilizar o veículo com a identificação “A Serviço do Governo Federal – SUSEP 
- Uso Exclusivo em Serviço”, aposta nas portas dianteiras direita e esquerda, devendo 
ser confeccionada em manta magnética, de forma a permitir a rápida visualização. A 
identificação de que trata esta alínea deverá seguir o padrão da SUSEP (forma, 
tamanho das letras, logotipo e cores), com base no anexo VII da Instrução Normativa 
nº 3, de 15 de maio de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme especificado no item 
12.1.34 do Termo de Referência ERGDF nº. 03/2011. 



hh) Disponibilizar os serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da assinatura do 
Contrato, devendo, no mesmo prazo, apresentar cópia autenticada dos documentos dos 
veículos a serem disponibilizados e da habilitação dos condutores que prestarão os 
serviços, bem como comprovante de contratação de seguro geral/total, com previsão de 
reembolso a terceiros, de cada um dos veículos a serem utilizados. Em caso de 
substituição do veículo e/ou motorista, deverá obrigatoriamente apresentar os mesmos 
documentos ao Fiscal do contrato da SUSEP-DF; 

ii) Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos 
limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de 11/02/1993, e 
n° 272, de 14/09/2000, e legislação correlata; 

jj) Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos 
limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no 
âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – 
PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e n° 315, de 
29/10/2002, e legislação correlata; 

kk)  Realizar treinamento prévio de todos os seus funcionários, promovendo cursos de 
reciclagem periódica (anualmente), visando manter os condutores sempre atualizados 
em relação às normas do Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações; 

ll) Informar imediatamente à Contratante, sempre que solicitada, a localização de 
qualquer veículo; 

mm) Atender, no que for cabível, à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, 30 DE ABRIL DE 
2008, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2008 e suas 
alterações posteriores e a legislação de licitações e contratos; 

nn) Atender toda a legislação pertinente a prestação do serviço de transporte e legislação 
trabalhista; 

oo) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato e/ou seu substituto legal, sujeitando-se a 
mais ampla e irrestrita fiscalização dentro dos ditames legais, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

pp) Cumprir as exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive 
responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes, inclusive despesas com multas, 
taxas e impostos que venham a ser determinados pelas autoridades; 

qq) Sempre que solicitada, fornecer comprovantes do cumprimento de suas obrigações 
com a legislação em vigor, cópias de exames médicos admissionais, valor de vales 
relativos aos empregados colocados à disposição da contratante, sem que este ou outro 
caracterize vínculo empregatício com a contratante; 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

 
a) 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. 

 
b) Fiscalizar, por meio de um fiscal titular e um substituto, a fiel observância das 

disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura 



existentes e encaminhando cópia imediatamente à licitante vencedora, para a pronta 
correção das irregularidades apontadas. 

c) Fornecer, no que couber, local, materiais e equipamentos 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) 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. 

f) Efetuar os pagamentos à empresa CONTRATADA pelos serviços prestados, nos prazos 
e condições estabelecidas no instrumento contratual. 

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, cabendo-lhe optar dentre as modalidades 
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. 

Parágrafo primeiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, em favor da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 

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

Parágrafo quarto. 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 quinto. 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância estimativa 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 do fato gerador que ensejou a 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 
do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, contendo o respectivo nº. de registro no 
MTE, 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 do registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE do Acordo, Dissídio ou 
Convenção Coletiva para solicitar a repactuação do Contrato, sob pena de preclusão dos seus 
efeitos retroativos, tornando-se única e exclusiva responsável pelos prejuízos decorrentes da 
não apresentação da solicitação no prazo informado. 

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



Parágrafo oitavo. A CONTRATANTE  poderá realizar diligências para conferir a 
variação de custos alegada pela CONTRATADA . 

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. Junto com a nota fiscal de serviço deverão ser encaminhados 
os seguintes documentos: 

a) comprovante de regularidade para com a Seguridade Social (comprovante 
de pagamento), referente ao mês anterior; 

b) comprovante do recolhimento do FGTS  (comprovante de pagamento), 
referente ao mês anterior; 

c) folha de pagamento do funcionário vinculado à execução contratual; 

d) comprovante da GFIP, referente aos empregados vinculados à execução 
contratual;  

e) outros documentos necessários ao exercício da fiscalização contratual por 
parte da CONTRATANTE. 

 

Parágrafo terceiro. 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 quarto. 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 quinto. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA , 
enquanto esta estiver pendente de liquidação de obrigação financeira imposta devido à 
inadimplência contratual. 

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

Parágrafo décimo. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA  não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido pela 
CONTRATANTE  deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento e calculados à taxa de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP     e       
365

)100/(TX
I = , em que 

• EM = Encargos moratórios; 
• I  = Índice de atualização financeira; 
• N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
• VP = Valor da parcela em atraso; 
• TX = Percentual da taxa de juros de moras ao mês. 
 

Parágrafo décimo primeiro. O pagamento da multa pela CONTRATANTE 
(Superintendência de Seguros Privados) estará condicionado à existência de recursos 
orçamentários. 

 
Parágrafo décimo segundo. As multas e retenções que porventura existam 

poderão ser, a critério da Administração da SUSEP, deduzidas no próprio valor a ser pago ou 
da garantia do contrato. 

Parágrafo décimo terceiro. Do valor da Fatura poderá ser deduzido o valor 
correspondente ao custo de reparação ou de reposição, no caso de avaria ou de extravio de 
bens de propriedade da SUSEP, se for definida, por meio de processo de apuração de 
irregularidade, a responsabilidade de qualquer empregado da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário <estimado – caso seja> 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 201X, pelo 
programa de trabalho <xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica <xxxxxx>, conforme 
Nota de Empenho 201XNE90XXXX  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 do Escritório de Representação 
do Gabinete no Distrito Federal - ERGDF, a fiscalização e o acompanhamento 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. 

Parágrafo terceiro. A Contratada se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização 
por parte da SUSEP quanto à execução dos serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos 
solicitados; 

Parágrafo quarto. As irregularidades detectadas pela fiscalização da SUSEP serão 
imediatamente comunicadas à Contratada, para correção ou adequação e registradas pela 
Administração. 

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 couberem, 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) Multas: 

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

b.2) Diária de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal total estimado do contrato, por 
cometimento de infrações já apenadas com Advertência. 

 
b.3) Diária de 1% (um por cento) sobre o valor global estimado correspondente a 12 

(doze) meses do Contrato, por dia de atraso no início da prestação dos serviços, 
limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor, por ocorrência, independentemente 
das demais sanções cabíveis; 

b.4) Diária de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal total estimado do contrato, por 
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nos outros 
itens deste inciso, e aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das 
demais sanções cabíveis; 

b.5) Diária de 5% (cinco por cento) do valor mensal total estimado do contrato, pela 
recusa em corrigir ou substituir qualquer serviço rejeitado ou com defeito, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção ou substituição não se efetivar no tempo 
estipulado pela SUSEP, que se seguirá à data da comunicação formal da rejeição, 
independentemente das demais sanções cabíveis; 

b.6) Diária de 10% (dez por cento) do valor mensal total estimado do contrato, pelo 
descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, caso a correção não 
se efetivar no tempo estipulado pela SUSEP, que se seguirá à data da comunicação 
formal da rejeição, independentemente das demais sanções cabíveis; 

b.7) De 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado correspondente a 12 (doze) 
meses do Contrato no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, 
motivado por culpa exclusiva da CONTRATADA, inclusive pelo descumprimento 
das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa prévia, 
independentemente das demais sanções cabíveis. 

 

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, para a licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa.  

 



Parágrafo primeiro. Em todas as situações, independentemente da aplicação de 
multas e impedimento de licitar e contratar com a Administração, poderá ser aplicada a 
pena de advertência, caso a Administração da Autarquia julgue mais conveniente face às 
circunstancias do caso específico. 

Parágrafo segundo. As multas poderão ser aplicadas de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais.  

Parágrafo terceiro. Não há necessidade de primeiro serem aplicadas sanções mais 
brandas, podendo a SUSEP, dependendo do ocorrido, aplicar diretamente as sanções mais 
graves. 

Parágrafo quarto. As penalidades poderão ser relevadas, no todo ou em parte, a 
critério da CONTRATANTE, desde que justificado e comprovado que o inadimplemento 
decorreu de caso fortuito ou de força maior.  

Parágrafo quinto. A penalidade porventura aplicada será registrada como 
ocorrência no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.  

Parágrafo sexto. No processo de aplicação de sanções, será sempre assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.  

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. 



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

i) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação 
exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº X/201X. 

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 200X. 
 
 

 
________________________________________ 

Nome 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

 
 
 

_____________________________________ 
Nome 

Empresa contratada 


