
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 
 

ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS  
CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS 

 
 
Contrato para prestação de serviços 
contínuos de transporte de servidores e 
outros, por meio de aluguel de veículos 
e disponibilização de condutores, no 
Estado de São Paulo, 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 20xx, 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 03/2012, 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 15414.100417/2012-29, mediante as condições inseridas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
   O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de transporte de bens e servidores e/ou pessoas a serviço da SUSEP, 
envolvendo a disponibilização de 01 (um) veículo com motorista, incluindo todas as 
despesas, inclusive combustível, manutenção e seguro total, conforme as especificações 
constantes do Anexo A – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico no 03/2012, a 



 
fim de atender a demanda da Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo 
(SUSEP-SP) 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA executará os serviços no período, local e forma estipulados 
nos itens 4 (Especificação e Quantitativo dos Serviços), 5 (Especificação do Veículo), 6 
(Especificação do Motorista) e 7 (Requisições e Relatórios) constantes do Anexo A – 
Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico no 03/2012. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 
a) Disponibilizar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura 

do contrato, o veículo descrito no item 5 do Anexo A – Termo de Referência do Edital do 
Pregão Eletrônico no 03/2012, com um motorista. 

b) Manter o veículo, durante a vigência do instrumento contratual, em perfeito estado de 
conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as normas que regulamentam a 
utilização de veículos, emanadas pelo Poder Público. 

c) Fornecer mão-de-obra qualificada, devidamente legalizada e com experiência adequada à 
função, de acordo com o especificado no subitem 6.1 do Anexo A – Termo de Referência 
do Edital do Pregão Eletrônico no 03/2012. 

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

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

f) Nomear um supervisor, responsável pela coordenação dos serviços, habilitado a tomar as 
providências necessárias para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, ao qual a 
CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que 
julgar necessários bem como uma visita mensal às suas dependências. 

g) Fornecer uniforme e crachá com fotografia recente ao seu empregado colocado à 
disposição da CONTRATANTE, com as respectivas despesas correndo por conta da 
CONTRATADA. 

h) Responsabilizar-se pelas despesas alusivas a salários, encargos sociais, previdenciários, 
trabalhistas, fiscais, comerciais, administrativos, vales-refeição, vales-transporte, inclusive 



 
em caso de paralisação dos transportes coletivos, sendo incluída a contratação e demissão 
de seu empregado, observando o piso salarial referente à categoria funcional, resultantes 
da execução do contrato e em relação aos empregados indicados pela mesma para a 
execução dos serviços contratados. 
h.1) A inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não 

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

i) Assumir a responsabilidade por todas as despesas com o veículo de sua propriedade 
disponibilizado para a execução dos serviços objeto deste Contrato, inclusive as relativas 
ao combustível, estacionamento, limpeza, manutenção, multas, taxas de inspeção veicular, 
licenciamento, seguros e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir direta ou 
indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a SUSEP-SP de qualquer 
responsabilidade jurídica ou financeira em qualquer ocorrência. 

j) Assumir a responsabilidade integral e ilimitada por eventuais casos de infrações e crimes 
de trânsito cometidos pelos seus empregados na prestação dos serviços objeto deste 
Contrato, respondendo, inclusive, pelas ações civis e/ou criminais que porventura lhes 
sejam imputadas, isentando a SUSEP-SP de qualquer responsabilidade jurídica ou 
financeira em qualquer ocorrência. 

k) Assumir a responsabilidade e o ônus pelos prejuízos porventura causados à SUSEP-SP ou 
a terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seu empregado, no desempenho dos 
serviços objeto deste Contrato. 

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

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

n) Apresentar, obrigatoriamente, no prazo de até 30 (trinta dias), após o início da vigência do 
contrato, cópia autenticada de apólice de seguro contra riscos de acidentes de trabalho, 
acompanhada da ficha de inclusão e/ou certificado individual de seu empregado para 
cobrir eventuais ocorrências das quais seja vítima, durante o horário de serviço e, sempre 
que solicitado pela CONTRATANTE, fornecer cópia autenticada da apólice de seguro, 
bem como o comprovante de pagamento mensal do prêmio. 

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

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

q) Cobrir qualquer ausência de seu empregado por outro de mesma função, devidamente 
habilitado, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente à unidade 
serviço/dia caso a substituição não ocorra dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.   

r) 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. 



 
s) 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. 
t) 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. 

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

v) Fornecer ao motorista telefone celular ou rádio de comunicação para contato com o 
supervisor ou com a SUSEP, durante ou fora do horário normal de expediente. 

w) Realizar manutenção do veículo locado, 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. 

x) Manter veículo de reserva, a fim de permitir as substituições que se fizerem necessárias, 
bem como para proceder às devidas revisões, lubrificantes, trocas de óleo e manutenção a 
que os veículos devem estar sujeitos, sem que haja descontinuidade dos serviços objetos 
deste contrato. 

y) Garantir que o veículo reserva tenha as mesmas especificações do veículo provisoriamente 
substituído. 

z) Recolher o veículo à sua sede ou estacionamento próximo à SUSEP-SP, após a prestação 
dos serviços diários. 

aa) Limpar e abastecer o veículo fora do horário de sua utilização. 

bb) Permitir, a qualquer momento, à SUSEP-SP realizar inspeção no veículo colocado à sua 
disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção, 
segurança e limpeza. 

cc) Substituir no prazo máximo de 02 (duas) horas o veículo disponibilizado por outro similar 
em caso de acidente, furto, incêndio, roubo ou outros problemas que impossibilitem a 
utilização dele, bem como o entregue à manutenção preventiva ou corretiva.  

dd) Disponibilizar o veículo com o tanque cheio, limpo interna e externamente, com a 
respectiva documentação de porte obrigatório regularizada, bem como o comprovante de 
seguro vigente. 

ee) Garantir que seu motorista esteja disponível para conduzir o veículo disponibilizado em 
viagens em objeto de serviço da SUSEP-SP. 

ff) Custear os pagamentos de pedágios sempre que o veículo disponibilizado estiver sendo 
utilizado em viagens a serviço da SUSEP-SP e, posteriormente, encaminhar os recibos 
comprobatórios dos seus pagamentos juntamente com a Nota Fiscal relativa aos serviços 
prestados no mês em que ocorreram as viagens. 

gg) Manter relatórios mensais dos serviços para apresentação à SUSEP-SP, abrangendo o 
controle das entradas e saídas do veículo, quilometragens percorridas e demais ocorrências 
e observações pertinentes. 

hh) Orientar seu motorista a sempre verificar com o usuário da SUSEP-SP, quando este deixar 
o veículo, se não foi esquecido no seu interior qualquer documento e/ou pertence pessoal, 
com a finalidade de se evitar perdas ou extravios. 



 
ii) Disponibilizar o veículo a ser utilizado na prestação dos serviços ora contratados, 

devidamente coberto por seguro total (colisão, incêndio e roubo), bem como contra 
terceiros (danos materiais e pessoais), cujo custo já deverá estar incluso na planilha de 
custos e formação de preços que compõe a proposta ofertada na licitação, não cabendo à 
empresa contratada, em nenhuma hipótese, pleitear quaisquer acréscimos nos valores 
contratados ou requerer quaisquer ressarcimentos, sob nenhum pretexto. 

jj) Apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do início da vigência do 
instrumento contratual, ao fiscal do contrato designado pela SUSEP-SP, cópia do 
documento do veículo, dos documentos de identificação e registro do empregado (Carteira 
Profissional Assinada ou Ficha de Registro de Empregado), da Carteira Nacional de 
Habilitação, do Atestado de Saúde e do Atestado de Antecedentes Criminais do motorista 
que prestará os serviços de transporte, bem como apólice de seguro total (colisão, 
incêndio, roubo, danos pessoais e materiais a terceiros) dos veículos. Em caso de 
substituição do veículo e/ou motorista, deverá obrigatoriamente apresentar os mesmos 
documentos ao Fiscal do contrato da SUSEP-SP. 

kk) Observar 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. 

ll) 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 este item deverá seguir a forma retangular com 
450x220 mm, na cor amarelo ouro ou similar, com posicionamento abaixo das janelas, 
conforme especificações contidas 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. 

mm) Manter durante toda a vigência e validade deste contrato todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

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 à empresa CONTRATADA a relação das autoridades (servidores da SUSEP-SP) 
com poderes para autorizar as saídas do veículo; 

d) Informar à CONTRATADA com antecedência mínima de 01 (um) dia útil quando houver 
viagem em objeto de serviço em que haja pagamento de pedágios; 



 
e) Entregar ao motorista, no momento do embarque do usuário no veículo, a requisição de 

transporte, devidamente autorizada por servidor autorizado indicado na alínea c; 

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

g) Destinar local adequado para acomodar o motorista da CONTRATADA, enquanto 
aguarda o usuário no horário estabelecido para execução dos serviços, dentro de suas 
dependências; 

h) Efetuar os pagamentos à empresa CONTRATADA pelos serviços prestados, nos prazos e 
condições estabelecidas no Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 

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

Parágrafo primeiro. A garantia prestada terá validade de 3 (três) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no 
Contrato, em conformidade com o art. 19, inciso XIX da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
2/2008. 

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

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

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

 
Parágrafo quarto. De acordo com o inciso XIX do Art. 19 da Instrução Normativa 

MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, nos casos de serviços continuados, a validade da 
garantia deverá ser de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser 
renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 
1993, para os serviços continuados com uso intensivo de mão de obra com dedicação 
exclusiva, com a previsão expressa de que a garantia somente será liberada ante a 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 
contratação, e que caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas 
trabalhistas diretamente pela Administração. 



 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância mensal estimada 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 poderá ser repactuado, desde que seja observado 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 demonstração analítica da variação dos componentes dos 
custos do Contrato, bem como cópia autenticada do acordo, convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho, de acordo com a planilha inicialmente apresentada, devidamente justificada, 
efetuando os cálculos e submetendo-os à aprovação da CONTRATANTE. 

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

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

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

Parágrafo sexto. A CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data 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. 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados mensalmente, o pagamento será 
efetuado pela CONTRATANTE em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária para crédito em conta corrente, em até 5 (cinco) dias úteis, se a Nota 
Fiscal de Serviço (NFS), 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 não houver nenhuma irregularidade nos serviços prestados 
conforme atesto do fiscal do contrato na NFS. Caso não seja respeitado o prazo de entrega da 
NFS, 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. Caso haja incorreção da nota fiscal emitida, a 
CONTRATADA deverá reapresentá-la devidamente corrigida. Assim, o prazo para 
pagamento citado no caput contará após a reapresentação da nota fiscal corrigida no Protocolo 
da CONTRATANTE. 
 

Parágrafo segundo. Junto com a nota fiscal de serviço deverão ser encaminhados 
os seguintes documentos: 
a) relatório mensal de veículo com as quilometragens percorridas; 

b) relatório de circulação de veículo, assinado pelos usuários de cada viagem; 
c) comprovante de regularidade para com a Seguridade Social (comprovante de pagamento), 

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

anterior; 
e) folha de pagamento do funcionário vinculado à execução contratual; 

f) comprovante da GFIP, referente ao empregado vinculado à execução contratual;  
g) outros documentos necessários ao exercício da fiscalização contratual por parte da 

CONTRATANTE. 
 

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

Parágrafo quarto. O pagamento mensal será a soma da rubrica “valor proposto dos 
custos fixos dos serviços” com a rubrica “valor do quilômetro rodado” multiplicada pelo 
número de quilômetros efetivamente rodados no mês. Deste modo, não necessariamente o 
valor do pagamento mensal coincidirá com a rubrica “valor mensal do serviço”, a qual tem 
apenas função orçamentária. 



 
Parágrafo quinto. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, 

enquanto esta estiver pendente de liquidação de obrigação financeira imposta devido à 
inadimplência contratual. 

Parágrafo sexto. 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 sétimo. Do valor do pagamento mensal serão deduzidos os valores das 
faltas do empregado designado para a prestação dos serviços, observada a legislação 
pertinente, devendo a fatura discriminar os cálculos e os valores correspondentes.  

Parágrafo oitavo. 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. 

Parágrafo nono. Os impostos e as contribuições serão deduzidos do valor da Nota 
Fiscal de Serviço, conforme legislação específica vigente.  

Parágrafo décimo. O número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 
indicado nas notas fiscais deverá coincidir com aquele constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA, o qual será utilizado para consulta ao SICAF bem como para emissão de 
notas de empenho e demais documentos necessários. 

 

Parágrafo décimo-primeiro. 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/(TXI  , 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-segundo. O pagamento da multa pela CONTRATANTE estará 
condicionado à existência de recursos orçamentários. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário estimado destinado a atender as despesas decorrentes deste 
Contrato corresponde ao valor total de R$ XX,XXX (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 20XX, pelo programa de trabalho 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica <xxxxxx>, conforme Nota de Empenho 
20XXNE90XXXX 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 prestação de serviços será acompanhada e fiscalizada por servidores indicados 
pela Coordenação da Administração de São Paulo - COASP,  que anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos constantes, dentro da esfera de competência 
que lhe for atribuída.  

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 do contrato deverão ser solicitadas às autoridades superiores da CONTRATANTE, 
em tempo hábil, para a adoção de medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 
prazos estabelecidos sujeitará a PROPONENTE/CONTRATADA às penalidades constantes 



 
do art. 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 14 do Decreto nº. 3.555, 
de 8 de agosto de 2000, e com o art. 28, caput e parágrafo único, do Decreto nº 5.450/05, de 
31 de maio de 2005, e ainda, no que couber, às penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, ficando estipuladas as seguintes sanções: 
a) Advertência; 

b) Multas: 
b.1) 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.2) Diária de 1% (um 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.3) Diária de 2% (dois por cento) do valor mensal total estimado do contrato, pela 
recusa em corrigir ou substituir qualquer material ou 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.4) Diária de 5% (cinco 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.5) Diária correspondente à unidade de serviço/dia do pagamento mensal na hipótese 
da alínea r da Cláusula Quarta (“Das Obrigações da Contratada”);  

b.6) 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; 

b.7) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor correspondente a 12 
(doze) meses do Contrato, respeitando o limite de 5% (cinco por cento), nos casos 
de atraso da entrega da garantia contratual, conforme estabelecido na Cláusula 
Sexta – Da Garantia, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do 
avençado ou até a rescisão contratual; 

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 celebração do contrato com a SUSEP 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 
previdenciárias ou trabalhistas pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA obriga-
se a responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações.   
 

Parágrafo primeiro. É assegurada à SUSEP, no interesse da Administração, 
revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, 
na forma da legislação vigente. 
 

Parágrafo segundo. As licitantes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e a SUSEP não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

Parágrafo terceiro. As licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  



 
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 20XX. 

 
 

________________________________________ 
<nome do ordenador de despesas> 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
 
 

_____________________________________ 
<Nome> 

<Empresa contratada> 


