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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 

  A Regional da Superintendência de Seguros Privados em São Paulo realizará, às 10 horas 
do dia 17 de setembro de 2012, licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, tipo 
Menor Preço, conforme autorização da Coordenação-Geral de Administração, contida no Processo 
SUSEP nº 15414.100417/2012-29, observados os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 
10.520 de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, aplicando-se subsidiariamente 
a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006 (artigos 42 a 49), o Decreto 6.204 de 05 de setembro de 2007 e as condições deste 
Edital. 

O Edital estará disponível no sítio da SUSEP (www.susep.gov.br) e no Portal de Compras 
do Governo Federal - COMPRASNET (www.comprasnet.gov.br). 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 
ENVIO DAS PROPOSTAS: a partir da liberação do Edital no Comprasnet até a data e horário 
estipulados para início da sessão pública. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 horas do dia 17 de setembro de 2012 

 
1 – DO OBJETO E DO VALOR DE REFERÊNCIA 

1.1 – Contratação de empresa especializada para a 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 especificações 
constantes do Anexo A – Termo de Referência – do presente Edital.  

1.2 – O valor mensal médio de mercado apurado pela Administração da SUSEP-SP para os serviços objeto 
deste Edital é de R$ 7.251,44 (sete mil duzentos e cinqüenta e um reais e quarenta e quatro centavos), o 
que corresponde ao preço global de R$ 87.017,24 (oitenta e sete mil e dezessete reais e vinte e quatro 
centavos), o qual será o valor de referência para fins de aceitabilidade de propostas (VALOR GLOBAL 
ANUAL).  

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 
 

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

Termo de Referência 

Anexo I Planilha de Formação de Custos e Formação de Preços para os Serviços de 
Transporte de Pessoas 

                           
Anexo A 

Anexo II Modelo de Proposta Comercial 

Anexo B Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da 
Habilitação e de Não Emprego de Mão-de-Obra de Menor 
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Anexo C Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

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

Anexo E Declaração de Indicação de Supervisor 

Anexo F Acordo entre MPT e AGU que impede a União de contratar trabalhadores por meio de 
cooperativas de Mão-de-Obra 

Anexo G Declaração de Qualificação como ME ou EPP de Acordo com os Requisitos da Lei 
Complementar 123/2006 

Anexo H Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo I Minuta de Contrato para os Serviços Contínuos de Transporte de Pessoas 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
3.1 – Os recursos para cobertura das despesas destes serviços provêm das dotações orçamentárias para o 
exercício de 2012 com provisão, também, para o exercício seguinte de 2013. 

3.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria SUSEP nº 4.034, de 10 de 
junho de 2011. 

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

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

4.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 que se encontrem em processo de falência, recuperação fiscal ou liquidação, de dissolução, de 

fusão, de cisão ou de incorporação;  
 que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedidas de 

contratar com a SUSEP ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  

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

 que estejam constituídas na forma de cooperativas de mão-de-obra, tendo em vista o Termo de 
Conciliação Judicial firmado entre a União e Ministério Público do Trabalho em 05 de junho de 
2003, homologado judicialmente através do processo nº 1082/02 da 20ª Vara do Trabalho de 
Brasília/DF, eis que o presente procedimento licitatório demanda execução de mão-de-obra  em 
estado de subordinação. 
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4.3 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização de senha privativa do licitante. (§ 1º art. 
21 Decreto 5.450/05) 

4.4 – O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (§ 
2º art. 21 Decreto 5.450/05) 
4.5 – Também estará disponível ao licitante, no sítio do Comprasnet, a Declaração de Inexistência de 
Fatos Supervenientes e Impeditivos da Habilitação e de Não Emprego de Menor, similar ao modelo 
apresentado no Anexo B deste Edital, a qual também deverá ser enviada juntamente com sua proposta 
como condição de participação no presente certame, não havendo a necessidade de enviá-las 
posteriormente por e-mail ou por fax. 
 

4.6 - A licitante enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº. 
123/2006, para fazer jus ao benefício previsto nessa lei referente ao item 12 desta minuta de Edital. 
 4.7 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às 
sanções previstas neste Edital e na legislação específica.  

4.8 – De maneira análoga ao decidido no acórdão TCU/Plenário nº 797/2011, nesta contratação, 
será possível a participação de empresas optantes pelo Simples Nacional para a prestação de 
serviços de transporte de pessoas desde que comprovada a não utilização dos benefícios tributários 
do regime tributário diferenciado na proposta de preços e que, caso venha a ser contratada, faça a 
comunicação ao órgão fazendário competente, para fins de exclusão do regime diferenciado, e para 
que passe a recolher os tributos pelo regime comum.  
4.9 - A prestação de serviços de transporte de pessoas engloba tanto a prestação de serviços de transporte 
municipal de passageiros como a prestação de serviços intermunicipais de passageiros, estando a SUSEP-
SP impossibilitada de separar o objeto desta contratação, pois não é possível a determinação a priori do 
quantitativo de viagens intermunicipais devido ao fato de que algumas ações de fiscalização no Estado de 
São Paulo e de que as viagens ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André 
Franco Montoro, situado no município de Guarulhos, dependem de necessidades emergenciais da SUSEP, 
além disso, o desmembramento do objeto implicaria  gasto adicional de tempo com a administração dos 
contratos e, principalmente, custos maiores ao erário devido à redução da escala na contratação do objeto.  

4.10 - Tendo-se em vista os motivos expostos no subitem anterior, como o objeto envolve a prestação de 
serviços de transporte intermunicipal de passageiros, a microempresa ou empresa de pequeno porte não 
poderá recolher impostos e contribuições na forma do Simples Nacional em conformidade com o art. 17 
inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006. 
4.11 - A empresa optante pelo Simples Nacional, por ter que prestar serviço de transporte intermunicipal 
de passageiros (art. 17 inciso VI da Lcp nº 123/2006), caso venha a ser contratada, estará sujeita à 
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação conforme os artigos 
30 inciso II e 31 inciso II da Lcp n°123/2006.    

4.12 – De forma semelhante ao julgado no acórdão TCU/Plenário nº 2.798/2010, a empresa optante pelo 
Simples Nacional deverá apresentar cópia do ofício, com comprovante de entrega e recebimento, 
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços de transporte de pessoas à Receita Federal 
do Brasil - RFB, no prazo previsto no art.30 § 1° inciso II da Lei Complementar n°123, de 2006 (até o 
último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a vedação).  
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4.13 - No caso de não apresentação da cópia do ofício, no prazo estabelecido acima, a SUSEP deverá 
representar à RFB do domicílio tributário da empresa contratada, juntando a documentação pertinente, 
para fins de exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional. 
4.14 - O pagamento pelos serviços efetivamente prestados, somente no mês da contratação, será efetivado 
considerando o benefício tributário do Simples Nacional, devendo a Planilha de Custos ser adaptada para 
tal. 

 

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

 
6 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

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

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

6.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida nova data para a realização do 
certame. 

 
7 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

7.3 – O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. (art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.450/05) 
7.4 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, 
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o 
SICAF. (art. 3º, § 3º, do Decreto nº 5.450/05) 

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

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

7.7 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
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8 - DA PROPOSTA COMERCIAL 
8.1 – Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o VALOR 
GLOBAL ANUAL até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
(art. 21 Decreto 5.450/05)  

8.2 – O VALOR GLOBAL ANUAL constante da proposta poderá ser determinado utilizando-se a 
planilha que constitui o Anexo I do Termo de Referência do presente Edital. 

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

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

8.5 – O prazo de validade das propostas será de sessenta dias. 

8.6 – Após o término da etapa de lances, a Proposta Comercial deverá ser reformulada e reencaminhada 
ao COMPRASNET (www.comprasnet.gov.br), pela empresa vencedora, acompanhada da respectiva 
planilha de custos (Anexo I do Termo de Referência) corretamente preenchida, no prazo máximo de até 
02 (duas) horas, com o preço global anual, atualizada em conformidade com os lances eventualmente 
ofertados, devendo estar inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste 
Pregão, contendo os seguintes dados: 

 dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e fax); 
 conta bancária (Nome e número do banco, da agência e número da conta corrente); 

 preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras despesas aplicáveis; 
 prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

8.7 – Estará sujeito à desclassificação o licitante que não apresentar a proposta comercial no prazo 
estabelecido no item anterior, o qual será computado tendo-se em conta o horário de atendimento ao 
público da Regional da Superintendência de Seguros Privados em São Paulo constante do item 3.3 deste 
instrumento editalício, isto é, se a etapa de lances se encerrar às 15:00 horas, por exemplo, o licitante 
vencedor terá até as 10:00 horas do dia útil seguinte para a apresentação de sua proposta.  

8.8 – A documentação de que trata este item (DA PROPOSTA COMERCIAL) deverá ser posteriormente 
encaminhada em original ou cópia autenticada, em até 2 (dois) dias úteis, a contar da data de envio no 
COMPRASNET. 
8.9– Excepcionalmente, se houver necessidade, o Pregoeiro poderá solicitar o encaminhamento da 
Proposta Comercial através do e-mail comil.sp@susep.gov.br ou por fax.  

 
9 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

9.1 – Às 10 horas do dia 17 de setembro de 2012, a sessão pública na Internet será aberta pelo Pregoeiro. 
(art. 22 Decreto 5.450/05) 

9.2 – Os licitantes poderão participar da sessão pública da Internet, devendo utilizar sua chave de acesso e 
senha. (§ 1º art. 22 Decreto 5.450/05) 
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10 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
10.1 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. (§ 2º art. 22 Decreto 5.450/05) 
10.2 – Estarão sujeitas à desclassificação as propostas que apresentem valores irrisórios ou muito abaixo 
dos praticados pelo mercado e que, por conseguinte, poderiam gerar problemas futuros de inviabilidade 
econômica para a execução plena do contrato a que se referem, assim como as que estiverem acima do 
valor de referência determinado no item 1.2 deste Edital, conforme previsto no item II do art. 48 da Lei 
8.666/93. 

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

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

 
11 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

11.2 – Para efeito de lances, será considerado o VALOR GLOBAL ANUAL da proposta para cada tipo 
de serviço a ser contratado. 

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

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

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

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

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

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

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

11.10 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. (§ 7º art. 24 Decreto 5.450/05) 
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11.11 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. (§ 10 art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.12 - Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 
endereço eletrônico utilizado para divulgação. (§ 11 art. 24 Decreto 5.450/05) 

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

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

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

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

11.17 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá 
comprovar a situação de regularidade, na forma do item 13 deste Edital (DA HABILITAÇÃO), no prazo 
máximo de 4 (quatro) horas, devendo esta comprovação se dar mediante encaminhamento da 
documentação através do e-mail comil.sp@susep.gov.br, com posterior encaminhamento do original ou 
cópia autenticada, em 2 (dois) dias úteis, a contar da confirmação do recebimento do e-mail. A referida 
documentação também poderá ser enviada por fax no mesmo prazo máximo de 4 (quatro) horas.  

 
 

12 – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
12.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno 
porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
 
12.2 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 
(cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas 
as exigências deste Edital, ser contratada. 
 
12.3 - Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 
forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, 
estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
12.4 – A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da lei Complementar nº 123/2006. 
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12.5 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório 
prossegue com as demais licitantes.  

 
13 – DA HABILITAÇÃO 

13.1 – Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a seguinte documentação: 

 Para fins de habilitação jurídica: 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; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
registro comercial, em caso de empresa individual; decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 Para fins de qualificação técnica: apresentação de atestado de capacidade técnica que comprove a 
capacidade da empresa para prestar os serviços objeto desta licitação. 

 Para fins de qualificação econômico-financeira: certidão negativa de falência ou concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante; índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um) e documentação complementar que comprove 
que o patrimônio líquido corresponde à no mínimo 10% (dez por cento) do valor global da 
proposta apresentada após a etapa de lances caso um dos índices citados apresente valor igual ou 
inferior a 1 (um). 

 Para fins de regularidade fiscal e trabalhista: prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ); prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; prova de regularidade relativa 
à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943. 

 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no 
inciso XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93 (art. 14 Decreto 5.450/05) bem como de inexistência de 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação. 

 Declaração de indicação de supervisor. 
 Declaração de veracidade de informações prestadas por terceiros em atestado de capacidade 

técnica. 

 Declaração de qualificação como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), se for 
o caso, para fazer jus à preferência de contratação (art. 5° do Decreto 6204/07). 

 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme a Instrução Normativa 
MPOG/SLTI n° 02/2009. 

13.2 – Os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) são, 
calculados, respectivamente a partir das expressões: LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) 
/ (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo), SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo) e LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante.  
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13.3 – A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 
abrangidos. (art. 25 § 1º Decreto 5.450/05)  

13.4 – A Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação e de Não 
Emprego de Mão-de-Obra de Menor (anexo B do presente Edital), a Declaração de Qualificação como 
ME ou EPP de Acordo com os Requisitos da Lei Complementar 123/2006 (anexo G deste Edital) e a 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta (anexo H deste Edital) deverão ser apresentadas pelo 
licitante através do próprio sistema eletrônico de compras no sítio do COMPRASNET, no momento da 
elaboração e envio de sua proposta, não havendo a necessidade de enviá-las posteriormente por e-mail ou 
por fax. 
13.5 – Para fins de habilitação, a verificação pela SUSEP nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova. (art. 25 § 4º Decreto 5.450/05) 
13.6 – Na impossibilidade de consulta ao SICAF ou aos sítios oficiais, bem como na impossibilidade de 
encaminhamento das declarações requisitadas através do próprio sistema eletrônico de compras no sítio 
do COMPRASNET, a documentação para habilitação poderá ser enviada por e-mail ou fax por 
solicitação explícita do Pregoeiro. 

13.7 - A licitante deverá apresentar 01 (um) atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), em 
papel timbrado do emitente, em original ou cópia autenticada, firmado por empresa pública ou privada, 
comprovando o perfeito cumprimento das obrigações da mesma natureza das que constituem o objeto 
desta licitação, conforme modelo – Anexo C. 
13.8 - O atestado referido no item precedente, bem como a correspondente Declaração de Veracidade 
conforme modelo do Anexo D, deverão ser enviados preferencialmente pelo endereço eletrônico 
comil.sp@susep.gov.br no formato PDF ou via fax imediatamente após solicitação do Pregoeiro no 
sistema eletrônico. (§ 2º art. 25 Decreto 5.450/05) 
13.9 – Quaisquer documentos remetidos previamente através de fax deverão ser apresentados 
posteriormente, em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de dois dias úteis. (art. 25 § 3º 
Decreto 5.450/05) 

13.10 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Edital. (art. 25 § 5º Decreto 5.450/05) 
13.11 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
(art. 25 § 9º Decreto 5.450/05) 
13.12 - A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará a inabilitação da 
proponente.  
13.13 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
13.14 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao 
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 



 

 10 

13.15 – Consoante determinação emanada no acórdão TCU/Plenário nº 1.793/2011, caberá ao Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio verificar, “durante a fase de habilitação das empresas, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no 
Portal da Transparência (http://www.portaldatransparencia.gov.br)”.  

13.16 – Consoante determinação exarada no acórdão TCU/Plenário nº 1.793/2011, caberá ao Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio verificar, “durante a fase de habilitação das empresas, a existência de registros 
impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no portal da CNJ (http://www.cnj.jus.br)”.  

 

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

14.2 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Regional da  
Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo, na Rua Formosa, 367 – 26º andar, São 
Paulo/SP, nos dias úteis no horário das 10:30h às 16:30h.  

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

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

14.5 – O Pregoeiro tem prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do término do prazo para as 
contra-razões, para apresentar decisão motivada. 

 
15 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver 
recurso ou quando o recurso for acatado pelo Pregoeiro. 
15.2 – Se houver recurso e o Pregoeiro não alterar sua decisão, a adjudicação caberá à Autoridade 
Competente. 
15.3 – A homologação é de responsabilidade da Autoridade Competente em todos os casos.  

15.4 – O licitante, que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal sofrerá as conseqüências previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 
c/c artigo 28 do Decreto nº 5.450/05. 
15.5 – Em conformidade com o inciso XXIII do artigo 4º da Lei 10.520/02 c/c o parágrafo 3º do artigo 27 do 
Decreto nº 5450/05, caso haja recusa do vencedor em assinar o contrato, o Pregoeiro examinará a proposta 
subseqüente, de acordo com a ordem de classificação e à luz das exigências deste Edital, até que do 
procedimento resulte, eventualmente, a declaração de novo vencedor.  
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16 – DA REPACTUAÇÃO 
16.1 – Por ser um Contrato com duração mínima de 12 meses, será admitida a repactuação na forma 
estipulada pelos artigos 37 a 41 da IN MPOG/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, e devidamente prevista 
nas cláusulas “DA REPACTUAÇÃO” da Minuta de Contrato (Anexo I do presente Edital).  
 

17 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
17.1 - Depois de homologado o resultado deste Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar o 
contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 

17.2 - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela SUSEP. 
17.3 - Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se o 
licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 
17.4 - Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, será 
convocado outro licitante para assinar o contrato, após negociação e verificação da adequação da proposta 
e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 
 

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

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

18.3 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública do Pregão. 
18.4 - A Autoridade Competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
18.5 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. 
18.6 – Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para 
o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente aos ora fixados. 

18.7 – Todos os horários estipulados neste Edital obedecerão ao horário oficial de Brasília. 
18.8 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 
18.9 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação pertinente e nos 
princípios gerais do Direito. 



 

 12 

18.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da 
Justiça Federal, Seção Judiciária do local da sede da SUSEP. 

 
 

São Paulo, 27 de junho de 2012. 
 

______________________________ 
Ronaldo Ferreira Peres 

Pregoeiro 
SUSEP-SP 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 
 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
PROCESSO: 15414.100417/2012-29 
INTERESSADO: Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo 
ASSUNTO: Abertura de Licitação – Serviço de Transporte de Pessoas 
 
  
1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada na 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 especificações 
estabelecidas neste Instrumento, a fim de atender a demanda da Superintendência de Seguros Privados no 
Estado de São Paulo (SUSEP-SP).  
 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
A presente contratação encontra respaldo no §1º do art. 1º do Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1.997, 
c/c o art. 6º da IN SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, pois os serviços de transporte, serviços 
continuados de apoio à realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional da 
autarquia, podem ser objeto de execução indireta por meio de terceirização de serviço. Além disso, 
aplica-se a esta contratação a IN SLTI/MPOG nº 03, de 15 de maio de 2008.  
 
  
3. JUSTIFICATIVA 
 
Apesar de a Regional da SUSEP no Estado de São Paulo possuir um veículo próprio, as condições 
mecânicas deste, advindas de sua extensa quilometragem rodada, têm ocasionado, recentemente, maior 
tendência a transtornos quando em uso devido às falhas e quebras em suas peças. Trata-se de um veículo 
de 1997, que dificulta, mormente, a execução das atividades de fiscalização externa da autarquia junto aos 
seus mercados supervisionados, tanto ao nível local (município de São Paulo) quanto ao regional 
(municipalidades do interior do Estado de São Paulo). 
 
Em termos administrativos, a presente contratação iria ocasionar a extinção dos contratos atuais de 
combustível, estacionamento, motorista e seguro do veículo bem como a desnecessidade de abertura de 
processos eventuais para pagamento de manutenção de veículo, de seguro obrigatório e de taxa de 
inspeção veicular. Com isso, haveria uma redução do número de contratos objeto de acompanhamento, o 
que se refletiria na redução de custos e na maior eficiência administrativa.  
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4. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS  
 
4.1. Os serviços a serem prestados referem-se ao transporte de servidores e/ou pessoas a serviço da 

SUSEP, documentos, encomendas e pequenas cargas. 
 
4.2. O veículo será disponibilizado no município de São Paulo e os serviços, executados no perímetro 

urbano dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo e eventualmente de outros 
municípios do Estado de São Paulo. 

 

4.3. Os serviços serão executados no período de 08:00 horas às 18:00 horas, nos dias úteis, podendo o 
horário sofrer alterações dentro do período de 07:00 horas às 20:00 horas, sem ônus para a 
SUSEP, respeitada à carga horária dos condutores de 40 horas semanais e a legislação trabalhista 
vigente. 

 

4.3.1. Quando houver extrapolação, para mais ou para menos, do horário básico de atendimento 
(08:00 horas às 18:00 horas), a CONTRATADA será avisada com antecedência, para 
efeitos de sua organização interna.  

 
4.4.  A limpeza, a manutenção preventiva e o abastecimento do veículo deverão ser realizados fora do 

horário de utilização do veículo. 
 

4.5.  A SUSEP se reserva o direito de vistoriar o veículo utilizado na execução dos serviços, sempre 
que julgar necessário, bem como de vetar a utilização daquele que não esteja dentro dos padrões 
estipulados. 

 

4.6. A CONTRATADA executará os serviços utilizando veículo e mão-de-obra próprios, de acordo 
com as condições e os quantitativos a seguir: 

 
4.6.1. A remuneração do serviço prestado englobará: uma parcela fixa, formada pelos custos 

fixos referentes ao motorista, veículo, despesas administrativas e operacionais, lucro e 
tributos; e uma parcela variável, formada pelos custos variáveis do veículo, tais como 
combustível, manutenção, lucro, tributos, etc. Tal parcela variável será obrigatoriamente 
calculada em função do número de quilômetros efetivamente rodados.  

 

4.6.2. A prestação dos serviços de transporte objeto desta contratação dar-se-á por intermédio de 
01 (um) veículo automotor com 01 (um) motorista. 

 

4.6.3. A média mensal estimada de utilização do veículo é de 1.000 (mil) quilômetros, sendo que 
tal quilometragem estimada não implica garantia de pagamento mensal.  
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4.6.4. O uso estimado de pedágios nas viagens ao interior do Estado de São Paulo é de 10 (dez) 
bilhetes por mês.   

 

5. ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO 
 

5.1. O veículo disponibilizado deverá possuir as seguintes características: tipo sedã, potência mínima 
de 1.400 (mil e quatrocentas) cilindradas, cor branca, direção hidráulica, air bag duplo, 04 (quatro) 
portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluído o condutor), ar-condicionado, vidros 
elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas, insufilme, ano de fabricação de até 02 (dois) anos 
ao do exercício em que se realiza a prestação do serviço, máximo de 40.000 (quarenta mil) 
quilômetros rodados, meio de comunicação (rádio de comunicação ou celular), carregador 
veicular, todos os acessórios e equipamentos de segurança e sinalização exigidos pela legislação 
de trânsito e documentação em perfeita ordem.  

 

5.2. No caso de prorrogação contratual, se o veículo já estiver com ano de fabricação superior ao 
estabelecido no subitem anterior, deverá ser substituído por outro de mesmas características, com 
idade e quilometragem máximas iguais ou inferiores às estabelecidas no subitem anterior. 

 

5.3. Apesar de o veículo descrito no subitem 5.1 se enquadrar na definição de veículo de serviços 
comuns dada pelo art. 6º da IN SLTI/MPOG nº 03/2008, a inclusão de certos opcionais, como air 
bag duplo e ar-condicionado, visa garantir segurança e conforto mínimo aos passageiros durante o 
trajeto sede da autarquia-local de fiscalização externa em decorrência dos constantes 
congestionamentos e nível de qualidade do ar no município de São Paulo e das condições de 
tráfego das rodovias estaduais.  

 

5.4.  O veículo automotor utilizado na prestação dos serviços deverá 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.  O veículo automotor utilizado na prestação dos serviços deverá 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.  Como a atividade de fabricação ou industrialização do objeto a ser locado é enquadrada no Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto 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 nº 
6.938, de 1981.  

 
 
6. ESPECIFICAÇÃO DO MOTORISTA 
 
6.1. O condutor do veículo deverá:  
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a) ter, no mínimo, a habilitação vigente na categoria “B”; 
b)     ter formação, mínima, de 1º grau completo; 

c)     ter curso de direção defensiva e experiência mínima de 02 (dois) anos; 
d)     estar com sua carteira de habilitação dentro do prazo de validade.  

 

6.2. A Contratada, durante a realização dos serviços, deverá manter seu empregado devidamente 
uniformizado e portando crachá, visando sua imediata identificação, bem como em perfeitas 
condições de apresentação e asseio. 

 
6.3. O condutor deverá utilizar uniformes do tipo social, com calça, camisa e sapatos sociais. 

 
6.4. 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. 

 
 
7. REQUISIÇÕES E RELATÓRIOS 
 
7.1. No atendimento de cada solicitação da SUSEP-SP, para fins de registro do serviço contratado, 

deverá ser preenchido pelo requisitante um formulário de requisição de veículo, o qual será a base 
para o preenchimento pelo motorista do relatório de circulação de veículo em que constará as 
seguintes informações: 
a) data e horário de saída e chegada, discriminada por trajetos; 

b) quilometragem indicada no hodômetro nas saídas e chegadas, discriminada por trajetos; 

c) trajetos percorridos e identificação do usuário; 

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

7.2. A contagem dos quilômetros rodados de cada atendimento, para efeito de faturamento, considerará 
os trajetos efetivamente percorridos, desde a saída do veículo da sede da SUSEP-SP até sua volta. 

 
7.2.1. A sede da Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo está localizada na 

Rua Formosa, 367 – 26 º andar, Edifício CBI, Centro, São Paulo, SP, CEP 01049-000.   
 

7.3. A prestação do serviço deverá ser atestada pelo servidor da SUSEP no próprio impresso do 
relatório de circulação de veículo. 

 
7.4. A Contratada deverá elaborar relatórios mensais, com os dados dos serviços prestados. 
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7.5. A SUSEP fornecerá os modelos dos relatórios a serem produzidos. 
 

7.6. A SUSEP possui o direito de, a qualquer momento, promover alterações nos modelos de 
relatórios.  

 
 
8. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E DA PROPOSTA 
 
8.1. Todos os custos fixos e variáveis envolvidos na prestação do serviço de transporte, como, por 

exemplo, os gastos com combustível, manutenção, motorista e seguro total, devem ser 
discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo I deste Termo de Referência). 

 
8.2. Na Planilha de Custos e Formação de Preços também devem ser discriminados o valor do 

quilômetro rodado e o valor global anual.   
 

8.2.1.  No valor global anual estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, taxas, 
emolumentos e quaisquer encargos diretos ou indiretos, enfim, todos os componentes de 
custo dos serviços necessários à execução do objeto deste contrato.  

 
8.3. Preferencialmente, para fins de análise da planilha da licitante vencedora, é conveniente a 

utilização da Planilha de Custos e Formação de Preços do anexo I. 
 
8.4. A Planilha de Custos e Formação de Preços também estará disponível em formato xls em conjunto 

com o edital no site www.comprasnet.gov.br bem como no site www.susep.gov.br para fins de 
facilitação no preenchimento por parte dos licitantes. 

 
8.5. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que 

não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de 
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 
exercício da atividade. 

 
8.6. O licitante vencedor do certame, em caso de erro verificado no preenchimento da Planilha de 

Custos e Formação de Preços e havendo a recusa na sua correção, arcará com o ônus do seu erro 
obrigando-se a cumprir a legislação e os acordos firmados sempre que os percentuais ou valores 
dos encargos sociais estipulados em normativos legais não correspondam aos da proposta 
apresentada, bem como nos casos em que os valores indicados na proposta não atinjam os 
mínimos dos benefícios e/ou auxílios pactuados no mais recente acordo, dissídio ou convenção 
coletiva de trabalho da categoria profissional em questão. 

 
8.7. A Planilha de Formação de Preços deve ser preenchida antes da Proposta Comercial (Anexo II do 

presente Termo de Referência), da qual é parte integrante. 
 
8.8. A empresa poderá apresentar proposta comercial desde que esteja habilitada para o serviço e que 

não comprometa a realização eficiente e a continuidade deste.  
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8.9.  Não serão aceitas ofertas de serviços com especificações diferentes das indicadas neste Termo de 
Referência.  

 
8.10. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica 

conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Termo e em seus anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação vigente.  

 
8.11. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega. 
 
8.12. Adotar-se-á como critério de julgamento para fins de aceitabilidade da proposta o menor valor 

global anual do item. 
 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
9.1. Disponibilizar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do 

contrato, o veículo descrito no item anterior com um motorista. 
 
 
9.2. 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. 

  
9.3. Fornecer mão-de-obra qualificada, devidamente legalizada e com experiência adequada à função, 

de acordo com o especificado no subitem 6.1 deste Termo de Referência. 
 

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

 
9.5. 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. 

 

9.6. 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. 

 
9.7. Fornecer uniforme e crachá com fotografia recente ao seu empregado colocado à disposição da 

CONTRATANTE, com as respectivas despesas correndo por conta da CONTRATADA. 
 

9.8. 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 
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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. 

 
9.8.1 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. 

 

9.9. Assumir a responsabilidade por todas as despesas com o veículo de sua propriedade 
disponibilizado para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, 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. 

 
9.10. A 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 Termo de 
Referência e do futuro 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. 

 
9.11. 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 Termo de Referência. 

 
9.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seu empregado das normas disciplinares e 

operacionais determinadas pela CONTRATANTE. 
 

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

 

9.14. 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. 
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9.15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela CONTRATANTE, com 
observância às normas, legislação e às recomendações aceitas pela boa técnica. 

 
9.16. Manter e exigir de seu empregado sigilo sobre dados ou informações que porventura venha a ter 

conhecimento por força da contratação. 

 

9.17. 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.   

 

9.18. 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. 

 

9.19. 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. 

 
9.20. 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. 

 
9.21. Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a substituição de seu empregado, 

quando solicitada pela CONTRATANTE. 
 

9.22. 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. 

 
9.23. 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. 

 

9.24. 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. 

 

9.25. Garantir que o veículo reserva tenha as mesmas especificações do veículo provisoriamente 
substituído. 
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9.26. Recolher o veículo à sua sede ou estacionamento próximo à SUSEP-SP, após a prestação dos 
serviços diários. 

 

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

 

9.28. 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. 

 

9.29. 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.  

 

9.30. 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. 

 

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

 

9.32. 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. 

 

9.33. 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. 

 

9.34. 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. 

 

9.35.  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 
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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. 

9.36. 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. 

9.37. 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. 

 

9.38. 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. 

 
9.39. Manter durante toda a vigência e validade deste contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1. 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. 

 
10.2. 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. 

 
10.3 Fornecer à empresa CONTRATADA a relação das autoridades (servidores da SUSEP-SP) com 

poderes para autorizar as saídas do veículo. 
 

10.4. Informar a CONTRATADA com antecedência mínima de 01 (um) dia útil quando houver viagem 
em objeto de serviço em que haja pagamento de pedágios. 
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10.5. Entregar ao motorista, no momento do embarque do usuário no veículo, a requisição de transporte, 
devidamente autorizada por servidor indicado no subitem 10.3. 

 
10.6. Não utilizar os empregados da CONTRATADA em outros serviços não abrangidos neste contrato. 

 
10.7. Destinar local adequado para acomodar o motorista da CONTRATADA, enquanto aguarda o 

usuário no horário estabelecido para execução dos serviços, dentro de suas dependências. 
 

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

 
 
11. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. A prestação de serviços será acompanhada e fiscalizada por servidores indicados pela Sra. 

Coordenadora da Coordenação da Administração de São Paulo,  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.  

 
11.2. A Fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, 
não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE.  

 
11.3. 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. 

 
 
12. PAGAMENTO 
 
12.1. 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.  

 
12.2. Caso haja incorreção da nota fiscal emitida, a CONTRATADA deverá reapresentá-la devidamente 

corrigida. Assim, o prazo para pagamento citado no subitem 12.1 contará após a reapresentação da 
nota fiscal corrigida no Protocolo da CONTRATANTE. 

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

a) relatório mensal de veículo com as quilometragens percorridas;                                                                                                                                         
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 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. 
 

12.4. 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.  

 
12.5. 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. 

 
 
12.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto esta estiver pendente de 

liquidação de obrigação financeira imposta devido à inadimplência contratual. 
 
 
12.7. 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. 
 

12.8. 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.  

 

12.9. 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. 

 
12.10. Os impostos e as contribuições serão deduzidos do valor da Nota Fiscal de Serviço, conforme 

legislação específica vigente.  
 
12.11. 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 
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utilizado para consulta ao SICAF bem como para emissão de notas de empenho e demais 
documentos necessários. 

 
12.12. 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. 
 

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

 
 
13. VIGÊNCIA 
  
A vigência do presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados 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 no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. 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: 
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; 
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; 
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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; 

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; 
5.   Diária correspondente à unidade de serviço/dia do pagamento mensal na hipótese do 
subitem 9.17 deste Termo de Referência.  
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. 

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.  

 

14.2. 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. 

 
14.3. As multas poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.  
 
14.4. Não há necessidade de primeiro serem aplicadas sanções mais brandas, podendo a SUSEP, 

dependendo do ocorrido, aplicar diretamente as sanções mais graves. 
 
14.5. 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.  
  
14.6. A penalidade porventura aplicada será registrada como ocorrência no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF.  
 
14.7. No processo de aplicação de sanções, será sempre assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa.  
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15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. 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.   

 
15.2. 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. 
 
15.3. 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. 

 
15.4. As licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
 
 
 

______________________ 
Ronaldo Ferreira Peres 

Pregoeiro 
SUSEP-SP 

 
 
 

Aprovo o presente Termo de Referência.  
 
 
______________________________ 
Rosane Borges 
Coordenadora da COASP 
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ANEXO I - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS                                                                     

PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE 
 
 
EMPRESA: (razão social na empresa) 
CNPJ: (nº do CNPJ da empresa) 
 

  

  Nº Processo  15414.100417/2012-29 

  Licitação Nº  03/2012 

 
 
 
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   

 
 
  
Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de 
medida) 

TRANSPORTE DE 
PESSOAS 

POSTO 1 
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PARTE A – CUSTO DA MÃO-DE-OBRA 

 
 

MÓDULO DE MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
 
EMPRESA: (razão social da empresa) 
 
 

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

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características Distintas) TRANSPORTE DE PESSOAS 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) MOTORISTA 

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

 

 

 
  
 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   

E Hora noturna adicional   

F Adicional de Hora Extra   

G Intervalo Intrajornada   

H Outros (especificar)   

  Total da Remuneração   
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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 Auxílio creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar)   

  Total de Benefícios mensais e diários   

 

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo 
empregado). 

 
  
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. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

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) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

  
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   
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Submódulo 4.4 -  Provisão para Rescisão 

  
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado   

B Incidência do submódulo 4.1 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   



 

 33 

  

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 

 

  

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 (Uniformes, Materiais, Equipamentos e Outros)   

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

Valor Total por Empregado   

  

 

PARTE B – CUSTOS FIXOS POR VEÍCULO 

 

 Custos Fixos (Valor por Veículo) Valor (R$) 

A Depreciação   

B Licenciamento   

C IPVA   

D Seguro Obrigatório   

E Seguro Total   

F Outros (especificar)   

Valor Total dos Custos Fixos por Veículo   
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PARTE C - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO                                                                                
SOBRE OS CUSTOS FIXOS DOS SERVIÇOS 

 

 

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

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): Custos Indiretos, Tributos e Lucro sobre os custos fixos dos serviços por posto (valor total por 
empregado + custos fixos por veículo). 

Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

 
 

PARTE D – QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS FIXOS DOS SERVIÇOS 
 
 

  Custos Fixos Vinculados à Execução Contratual Valor (R$) 

A Valor Total por Empregado   

B Valor Total dos Custos Fixos por Veículo  

C Total dos Custos Indiretos, Tributos e Lucro   

 Valor Proposto dos Custos Fixos por Posto  

D Quantidade de Postos 1  -------------- 

 Valor Proposto dos Custos Fixos dos Serviços   
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PARTE E – CUSTOS VARIÁVEIS POR VEÍCULO 

 

 Custos Variáveis (Valor por Veículo) Valor (R$) 

A Combustível   

B Lavagem   

C Lubrificantes   

D Manutenção (Peças, Mão-de-obra)   

E Pneus/Câmaras   

F Outros (especificar)   

Valor Total dos Custos Variáveis por Veículo   

 
 

PARTE F - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO                                                                                  
SOBRE OS CUSTOS VARIÁVEIS DOS SERVIÇOS 

 

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

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): Custos Indiretos, Tributos e Lucro sobre os custos variáveis dos serviços por posto (custos variáveis 
por veículo). 

Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 
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PARTE G – QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS DOS SERVIÇOS 

 
 

  Custos Variáveis Vinculados à Execução Contratual Valor (R$) 

A Valor Total dos Custos Variáveis por Veículo  

B Total dos Custos Indiretos, Tributos e Lucro   

 Valor Proposto dos Custos Variáveis por Posto  

C Quantidade de Postos 1  -------------- 

 Valor Proposto dos Custos Variáveis dos Serviços  

 Valor do Quilômetro Rodado    

 
Nota: O valor do quilômetro rodado é obtido dividindo-se o valor proposto dos custos variáveis por posto (soma 
das linhas A e B da tabela acima) pelo número de quilômetros estimado por posto (1000 quilômetros). 
 

 
PARTE H – QUADRO - DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

 
 

  Valor Global da Proposta 

  Descrição Valor (R$) 

A Valor Proposto dos Custos Fixos dos Serviços   

B Valor Proposto dos Custos Variáveis dos Serviços  

C Valor Mensal do Serviço   

D 
Valor Global da Proposta 

(Valor Mensal do Serviço X Nº Meses do Contrato). 
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Anexo II - Modelo de Proposta Comercial 
 
 

Proposta que faz a empresa _________________________, inscrita no CNPJ (nº do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica), de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços, apresentada no Anexo I, em 
conformidade com o Termo de Referência. 

 
O valor global anual (valor mensal X 12 meses) de contratação do Serviço de Transporte de Pessoas, 

descrito no Termo de Referência, será o seguinte: 
 
 
 
R$ __________,____ (_________________________________________). 

 
 
 

Dados da empresa proponente: 
a) Razão Social:_______________________ 
b) CNPJ (MF) n° _______________________ 
c) Endereço: __________________________ 
d) Fone: _____________________________ 
e) Fax:______________________________ 
f) E-mail: ____________________________ 
g) CEP: ______________________________ 
h) Cidade: ____________________________ 
i) Estado: ____________________________ 
j) Banco: _____________________________ 
k) Agência Bancária: ____________________ 
l) Conta Bancária: ______________________ 
 
 
 
 
Local e Data:   _______________, _____ de ______________ de ______.  
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura e Identificação (CPF / RG) do representante legal 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 
 

ANEXO B – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE NÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 

 
 (razão social na empresa), CNPJ Nº: (nº de inscrição do CNPJ), com sede na (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 03/2012, DECLARA expressamente que: 

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

b) Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de dezesseis anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos. 

Local e data 
 

(assinatura do responsável pela empresa) 

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



 

 39 

 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 
 

             ANEXO C – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

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

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

Local e data 
 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor: 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 
 

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

 

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

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

Local e data 
 

(assinatura do responsável pela empresa) 
 

Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor: 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 
 

ANEXO E – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SUPERVISOR 
 
 
 Declaro, para os devidos fins de prova junto à Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, que estou ciente da minha indicação, pela empresa (razão social e CNPJ da organização que 
indicou o supervisor) para ser o Supervisor que será responsável pela boa execução do objeto constante 
neste Termo de Referência e, ainda, que possuo todas as informações relativas à sua execução. Declaro, 
também, que o Supervisor possuirá amplos poderes para decidir e dirimir questões relativas ao contrato 
com a SUSEP, sendo ele o contato da Contratada perante a Contratante. 
 
 
__________________ , _____ de _____________________ de ________   
 
(local e data)   
 
 
 
 
________________________________________________________   
Assinatura do Representante Legal da Empresa  
 
 
________________________________________________________  
(nome por extenso do Representante Legal da Empresa)   
 
 
Nome do Supervisor _______________________________________________________  
 
Número de RG do Supervisor________________________________________________  
 
Número de CPF do Supervisor _______________________________________________  
 
E-mail do Supervisor ______________________________________________________  
 
Telefones do Supervisor ____________________________________________________  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 
 

ANEXO F - ACORDO ENTRE MPT E AGU QUE IMPEDE A UNIÃO DE CONTRATAR  
TRABALHADORES POR MEIO DE COOPERATIVAS DE MÃO-DE-OBRA 

 
 
 

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar 
Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo 
Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-
Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª 
Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;  

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja 
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, 
será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se 
tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os 
atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, “(...) 
são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à 
falência, constituídas para prestar serviços aos associados”. 
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter 
excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 
86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das 
cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, 
e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do 
C. TST (En. 331); 

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam 
serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados 
das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção 
jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente 
àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da 
isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da 
Constituição Federal);  
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CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração 
pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, 
nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na 
hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-
de-obra patrocinada por falsas cooperativas; 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª sessão, 
da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem 
implementar políticas nos sentido de: 

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das lei 
do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas 
que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as 
empresas.”  

 

RESOLVEM 
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a 
MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-
de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua 
própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em 
relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos 
serviços terceirizados, sendo eles: 
a) – Serviços de limpeza; 
b) – Serviços de conservação; 
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 
d) – Serviços de recepção; 
e) – Serviços de copeiragem; 
f) – Serviços de reprografia; 
g) – Serviços de telefonia; 
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 
i)  – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 
j)  – Serviços de auxiliar de escritório; 
k) – Serviços de auxiliar administrativo; 
l)  – Serviços de office boy (contínuo); 
m) – Serviços de digitação; 
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante; 
p) – Serviços de ascensorista; 
q) – Serviços de enfermagem; e 
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão 
legal. 
Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, 
ampliar o rol de serviços elencados no caput. 
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Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade precípua 
seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim 
vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos 
serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.  

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de 
esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser 
prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, 
trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços 
licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam 
prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, 
seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o 
nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, 
restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos 
públicos por cooperativas de qualquer natureza. 
Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela 
Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se 
possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do 
certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se 
objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo 
contrato. 

 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 
Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 
(um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente 
Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação 
de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável 
solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das 
demais cominações legais.  
Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, 
depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério 
Público do Trabalho. 

 

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora 
pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia 
mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do 
presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia 
mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais 
– DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a 
matéria no âmbito de sua competência. 
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DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 
Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da 
MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua 
homologação judicial. 

Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente 
acordo, não serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em relação à 
UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 
Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, 
a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT. 
Brasília, 05 de junho de 2003. 
 
GUILHERME MASTRICHI BASSO           GUIOMAR RECHIA GOMES 
Procurador-Geral do Trabalho                   Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 
 
BRASILINO SANTOS RAMOS                     FÁBIO LEAL CARDOSO 
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região                    Procurador do Trabalho 
 
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 
Procurador-Geral da União 
 
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO                 MÁRIO LUIZ GUERREIRO 
Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região                     Advogado da União 
 
 
 
Testemunhas: 
_________________________________________________ 
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 
 
_________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DOMINGUES 
Presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil - AJUFE 
 
_________________________________________________ 
REGINA BUTRUS 
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores  
do Trabalho - ANPT 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 
 

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

 
 
(razão social na empresa), CNPJ Nº : (nº de inscrição do CNPJ), com sede na (endereço completo), 
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
03/2012 e nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, DECLARA expressamente que: 

 
 QUALIFICA-SE como MICROEMPRESA (ME), não se enquadrando nas situações impeditivas 
elencadas no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal e auferindo, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais. 
 
ou 
 
 QUALIFICA-SE como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), não se enquadrando nas 
situações impeditivas elencadas no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal e auferindo, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

 
Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 
 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 
 
 

ANEXO H - MODELO DE DECLARAÇÃO DE                                                                     
ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 12.1 
do Edital do Pregão Eletrônico N° 03/2012, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 03/2012 foi elaborada de maneira 
independente pelo (Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico N° 03/2012, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico N° 03/2012 não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 
N° 03/2012, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N° 03/2012 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 03/2012 não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N° 03/2012 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 03/2012 não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
SUSEP antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
 
 

____________________________________________________________________ 
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 


