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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2012 
 
 

  A Regional da Superintendência de Seguros Privados em São Paulo realizará, às 10 horas 
do dia 07 de março de 2012, licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, tipo 
Menor Preço, conforme autorização da Coordenação-Geral de Administração, contida no Processo 
SUSEP nº 15414.100060/2011-06, observados os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 
10.520 de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, 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 07 de março de 2012 

 
1 – DO OBJETO E DO VALOR DE REFERÊNCIA 

1.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso banda larga sem fio por 
rede celular de terceira geração (3G), incluindo modem com conexão USB e chip, com velocidade de 01 
(um) Mbps com garantia mínima de fornecimento de 10%, tráfego ilimitado de dados e acessibilidade, no 
mínimo, nos municípios constantes do Termo de Referência (Anexo A do presente edital), para 08 (oito) 
notebooks da Regional da Superintendência de Seguros Privados em São Paulo, situada na Rua Formosa, 
367 – 26º andar – Centro – São Paulo – SP. 
1.2 – O valor mensal médio de mercado apurado pela Administração da SUSEP-SP para os serviços objeto 
deste Edital é de R$ 699,60 (seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), o que corresponde ao 
preço global de R$ 8.395,20 (oito mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte 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: 

Anexo A Termo de Referência 

Anexo B  Planilha de Formação de Custos 

Anexo C Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes e Impeditivos 
da Habilitação e de Não Emprego de Mão-de-Obra de Menor 
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Anexo D Declaração de Qualificação como ME ou EPP de Acordo com os Requisitos 
da Lei Complementar 123/2006 

Anexo E Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo F Minuta de Contrato para o Serviço de Banda Larga 3G 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
3.1 – Os recursos para cobertura das despesas destes serviços provêm das dotações orçamentárias 
disponíveis para o exercício de 2012 na classificação contábil 3.3.3.9.0.39.97. 
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;  

4.3 – Será admitida a participação de empresas constituídas na forma de consórcio, desde que atendidas 
as condições previstas no artigo 17 do Decreto nº 3.555/2000 e no artigo 33 da Lei 8.666/1993. 

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

4.5 – 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).  
4.6 – 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 C deste Edital, a qual também deverá ser enviada juntamente com sua proposta 
como condição de participação no presente certame, admitido o envio posterior por fax caso em que será 
solicitado pelo Pregoeiro (vide item 13.5). 

4.7 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 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. 
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4.8 - 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.  

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

 
6 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

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

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

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

 
7 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

7.1 – Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico. (art. 3º 
Decreto 5.450/05) 
7.2 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/05) 
7.3 – O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. (art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.450/05) 
7.4 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, 
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o 
SICAF. (art. 3º, § 3º, do Decreto nº 5.450/05) 

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

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

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

 

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

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

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

8.5 – O prazo de validade das propostas será de 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 B) 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 às 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 – ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

9.1 – Às 10 horas do dia 07 de março 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) 
 

10 – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
10.1 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. (§ 2º art. 22 Decreto 5.450/05) 
10.2 – Estarão sujeitas à desclassificação as propostas que apresentem valores irrisórios ou muito abaixo 
dos praticados pelo mercado e que, por conseguinte, poderiam gerar problemas futuros de inviabilidade 
econômica para a execução plena do contrato a que se referem, assim como as que estiverem acima do 
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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 trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. (§ 7º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.11 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. (§ 10 art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.12 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão 
na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço 
eletrônico utilizado para divulgação. (§ 11 art. 24 Decreto 5.450/05) 
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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 5 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da lei Complementar nº 123/2006. 
 
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 
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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 documento que comprove que a empresa tem 
concessão ou autorização 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. 

 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). 

 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 n° 02/2009. 

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

13.3 – A Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes e Impeditivos da Habilitação e de Não 
Emprego de Mão-de-Obra de Menor (anexo C do presente edital) e a Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta (anexo E 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. 
13.4 – Para fins de habilitação, a verificação pela SUSEP nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova. (§ 4º art. 25 Decreto 5.450/05) 
13.5 – Na impossibilidade de consulta ao SICAF ou aos sítios oficiais, bem como na impossibilidade de 
encaminhamento das declarações requisitadas através do próprio sistema eletrônico de compras no sítio 
do COMPRASNET, a documentação para habilitação poderá ser enviada por e-mail ou fax por 
solicitação explícita do Pregoeiro. 
13.6 – Quaisquer documentos remetidos previamente através de fax deverão ser apresentados 
posteriormente, em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de dois dias úteis. (§ 3º art. 25 
Decreto 5.450/05) 

13.7 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital. (§ 5º art. 25 Decreto 5.450/05) 
13.8 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. (§ 9º 
art. 25 Decreto 5.450/05) 
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13.9 - A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará a inabilitação da 
proponente.  

13.10 – 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)”.  

13.11 – 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)”.  

13.12 - 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.  

13.13 - 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. 
 

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 Comissão 
Permanente de Licitações, 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 cinco dias úteis, contados a partir do término do prazo para as contra-
razões, para apresentar decisão motivada. 

 

15 – 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. 
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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.  

 
16 – DO REAJUSTAMENTO 

16.1 – Por ser um Contrato com duração mínima de 12 meses, será admitido o reajustamento em 
atendimento ao estipulado no artigo 40 inciso XI da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 conforme cláusulas 
“DO REAJUSTAMENTO” da Minuta de Contrato (Anexo F 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. 
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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. 

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, 19 de janeiro de 2012. 
 

______________________________ 
Ronaldo Ferreira Peres 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2012 
 
 
 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
PROCESSO: 15414.100060/2011-06 
INTERESSADO: Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo 
ASSUNTO: Abertura de Licitação – Serviço de Banda Larga 3G 
 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
 O presente Termo de Referência é elaborado para atender o disposto no artigo 14 da IN nº 02/2008 
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, e constitui um dos Anexos do Edital de Licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica 
identificado sob o nº 01/2012, cujo preâmbulo informa os demais diplomas legais aplicáveis, com 
destaques para a Lei 10.520 de 17/07/2002, o Decreto 5.450 de 31/05/2005 e, subsidiariamente, a Lei 
8.666 de 21/06/1993. 

 
 
2. OBJETO 
 
Contratação de serviço de acesso banda larga sem fio por rede celular de terceira geração (3G), 

incluindo modem com conexão USB e chip, com velocidade de 01 (um) Mbps com garantia mínima de 
fornecimento de 10%, tráfego ilimitado de dados e acessibilidade, no mínimo, nos municípios de São 
Paulo, Barueri, Osasco, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, para 08 (oito) notebooks da Regional de 
São Paulo da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.  
 

 
3. JUSTIFICATIVA 
 
Em decorrência da necessidade de envio/recebimento de informações oriundas de banco de dados, 

documentos e planilhas envolvidos nos trabalhos de fiscalização externa da Regional da SUSEP em São 
Paulo, o que só é possível com a utilização de modernas tecnologias de acesso móvel às redes de 
computadores, torna-se necessária a contratação do serviço de acesso à internet por meio da tecnologia 
banda larga sem fio 3G para que as atividades finalísticas da autarquia possam ser desenvolvidas com 
maior produtividade e melhor suporte dos gestores internos.  

 
Avalia-se que o aumento de produtividade reflita em melhoria quantitativa das fiscalizações, e por 

outro lado influa qualitativamente nos serviços executados tendo em vista a maior confiabilidade das 
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informações que poderão ser extraídas diretamente das respectivas fontes, no caso, as empresas do 
mercado alvo de atuação da SUSEP. 

 
 
4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 
 
4.1 - Os serviços devem ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, atendendo à cobertura 
mínima estipulada no item 2 deste Termo de Referência. Quando nas localidades não citadas 
expressamente no item 2 deste Termo de Referência não estiver disponível a tecnologia 3G, a transmissão 
de dados poderá ocorrer através da tecnologia EDGE, pertencente à 2ª geração (2G), desde que o sinal 
desta outra tecnologia de internet móvel seja reconhecido pelos equipamentos cedidos originalmente pelo 
proponente. 

 
4.2 - A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, 08 (oito) modems com 

conexão USB e com os respectivos chips sem custo para a SUSEP-SP, não devendo onerar a contratação 
a ser celebrada. 

 
4.3 - Os modems e os chips deverão ser novos, sem uso, e fornecidos na embalagem, todos 

originais e em perfeitas condições de operação.  
 
4.4 - Caso algum dos aparelhos ou componentes necessários ao seu funcionamento apresente 

problemas, que não sejam decorrentes de seu uso indevido, a CONTRATADA deverá providenciar, sem 
nenhum ônus para a CONTRATANTE, a sua substituição por similar, em até 01 (uma) semana. 

 
4.5 - Na hipótese de perda, roubo ou de danos reparáveis ou irreparáveis causados pelo uso 

indevido, a SUSEP se responsabilizará pela reposição do aparelho mediante o pagamento a preço de 
custo, cuja discriminação da despesa será incluída na fatura do mês corrente. 

 
4.6 – Nas situações expostas no item 4.5, os modems retornarão à CONTRATADA ao final do 

prazo de vigência do referido contrato, observada a hipótese de prorrogação contratual. 
 

4.7 – A CONTRATADA poderá, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, 
subcontratar partes dos serviços, tais como, fornecimento de equipamentos, suporte técnico, além de 
operacionalizar parcerias com outros provedores e/ou fornecedores de serviços e produtos.  

4.7.1 – Caso opte pela subcontratação de partes dos serviços, a CONTRATADA deve informar 
quando da prestação dos serviços à SUSEP os detalhes dessa subcontratação, como, por exemplo, a parte 
do fornecimento e a empresa subcontratada. 

  
4.7.2 – Considera-se como hipótese de subcontratação parcial a prestação dos serviços e 

subsequente faturamento por filial do estabelecimento matriz vencedor da licitação. 
  
4.8 – Os modems deverão possuir drives de instalação compatíveis com os sistemas operacionais 

Windows XP, Windows Vista e Windows 7, além de interface USB 2.0. 
 
5. VALOR DE REFERÊNCIA  
 

O valor mensal médio de mercado apurado pela Administração da SUSEP-SP para os serviços 
objeto da presente contratação é de R$ 699,60 (seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), o 
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que corresponde ao preço global de R$ 8.395,20 (oito mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte 
centavos), o qual será o valor de referência para fins de aceitabilidade de propostas (VALOR GLOBAL 
ANUAL).  

 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 - Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em adequado 

padrão de qualidade. 
 
6.2 - Nomear um supervisor responsável, a fim de garantir a continuidade e o bom andamento do 

serviço contratado, habilitado a tomar providências necessárias para que sejam corrigidas todas as falhas 
detectadas e capaz de tomar decisões compatíveis com suas funções e com os compromissos assumidos. 

 
6.3 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante da SUSEP, inerentes ao objeto 

deste Termo de Referência. 
 
6.4 - Atender os prazos estabelecidos pela ANATEL relacionados à prestação dos serviços objeto 

da presente contratação. 
 
6.5 - Emitir a(s) nota(s) fiscal(is) para cobrança referente aos serviços prestados em conformidade 

com este Termo de Referência, e enviar para o local designado pela SUSEP. 
 
6.6 - Comunicar a SUSEP, por escrito ou por meio eletrônico, qualquer anormalidade de caráter 

urgente na prestação dos serviços, prestando os esclarecimentos julgados necessários. 
 
6.7 - Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade os atos de fiscalização e de acompanhamento pela CONTRATANTE. 

 
6.8 – Aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE. 
 
6.9 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus técnicos durante a 

execução dos serviços, ainda que nas dependências da SUSEP. 
 
6.10 - Manter e exigir de seu (s) empregado (s) sigilo sobre dados que porventura venha(m) a ter 

conhecimento por força da contratação. 
 
6.11 - Manter, durante todo o período do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas 

e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório. 
 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

           7.1 - Proporcionar, no que couber, as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos 
serviços, permitindo o acesso do empregado da CONTRATADA às suas dependências para execução de 
serviços referentes ao objeto, quando necessário. 
           7.2 - Prestar todas as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais. 
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           7.3 – Utilizar adequadamente os equipamentos cedidos e os serviços prestados.  
  7.4 - Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA no prazo estabelecido 

no Contrato. 
 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 - A prestação de serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pela 

Superintendência de Seguros Privados, 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.  

 
 8.2 - 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.  
 

8.3 - 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. 

 
 
9. PAGAMENTO 
 
9.1 – Em contraprestação aos serviços prestados mensalmente, o pagamento será efetuado em 

moeda corrente nacional, mediante ordem bancária em conta corrente da Contratada ou por meio de 
ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, até a data de vencimento especificada 
na fatura se esta estiver devidamente discriminada e for entregue nas dependências da SUSEP/SP, no 
mês subseqüente ao vencido, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data de vencimento.  
 

9.2 – Em caso de incorreção da fatura, a CONTRATADA deverá reapresentá-la, devidamente 
corrigida, dentro do prazo especificado no subitem acima, na qual deve constar novo prazo de 
vencimento para seu efetivo pagamento. 

 
9.3 – Ocorrendo cobrança indevida pelos serviços prestados, esta será informada à 

CONTRATADA, que deverá reapresentar a fatura devidamente corrigida. 
 

9.4 – 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. 

 
9.5 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto estiver pendente de 

liquidação de obrigação financeira imposta em virtude de inadimplência contratual. 
 

9.6 – Será feita retenção, calculada sobre o valor a ser pago, do Imposto sobre a Renda (IRPJ), da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para a Seguridade Social (COFINS) 
e da Contribuição para o PIS/PASEP, exceto se a CONTRATADA tiver optado pelo Simples Nacional, 
hipótese em que deverá comprovar tal condição, mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de 
opção e enquadramento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. O percentual a ser aplicado é o 
constante da Tabela de Retenções da Instrução Normativa n°. 480/2004 e alterações, também da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
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9.7 – A CONTRATANTE poderá alterar o local designado para a entrega das faturas mensais, por 
conveniência administrativa, desde que a solicitação seja encaminhada por escrito, com confirmação de 
recebimento em nome da CONTRATADA, e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

9.8 – Com exceção dos serviços subcontratados, o número do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ indicado nas notas fiscais/faturas deverá coincidir com aquele constante da proposta 
apresentada pela CONTRATADA, o qual será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão 
de notas de empenho e demais documentos necessários. 

 
9.8.1 – No caso de subcontratação e emissão de Notas Fiscais com número de CNPJ diverso 

daquele constante da proposta e do Contrato, o emitente deverá indicar no corpo das respectivas Notas 
Fiscais o CNPJ original selecionado para a contratação nos seguintes termos: “A presente Nota Fiscal 
refere-se ao Contrato nº xx/201x mantido entre a SUSEP e a <nome da Contratada> cujo CNPJ é 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx”, onde os “xis” deverão ser substituídos convenientemente com o número do 
Contrato e o número do CNPJ e o “<nome da Contratada>” deverá ser substituído pela razão social da 
Contratada. A verificação da regularidade fiscal será feita por consulta ao SICAF utilizando-se o CNPJ da 
subcontratada, salvo se esta for filial da Contratada e a matriz responda pela regularidade fiscal de todas 
as suas filiais. 
 

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

 
9.10 – O pagamento da multa pela CONTRATANTE (Superintendência de Seguros Privados) 

estará condicionado à existência de recursos orçamentários. 
 
 
10. VIGÊNCIA 
 

 O prazo de vigência do contrato a ser firmado referente ao serviço objeto deste Pregão será de 12 
(doze) meses, com início a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
até um total de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.  
 
 

11.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

11.1 - 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, 
garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Multa, cujos percentuais são definidos na Minuta de Contrato; 
c) Suspensão temporária para participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração, pelo prazo previsto no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 (não 
superior a cinco anos); 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na 
forma da Lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
 

 11.2 - A penalidade estabelecida na alínea “b” do subitem 11.1 poderá ser aplicada de forma 
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, devendo o valor da multa ser descontado do 
pagamento. 
 
 11.3 - 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. 
 

11.4 - A penalidade porventura aplicada será registrada como ocorrência no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
 11.5 - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” desta cláusula poderão também ser empregadas 
às empresas que: 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude 

de ilícitos praticados; 
c) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no 

recolhimento de quaisquer tributos. 
11.6 – Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a CONTRATADA poderá 

interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente poderá conferir efeito suspensivo, se 
presentes razões de interesse público, devidamente fundamentadas, conforme dispõe o inciso I alínea “f” 
e o § 2º do art. 109 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993.  

 
 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 - É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Termo de Referência, admitida 

apenas a subcontratação parcial conforme item 4.7. 
 

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

 
12.3 - A celebração do contrato com a SUSEP não acarretará qualquer vínculo empregatício entre 

a CONTRATANTE e os empregados eventualmente indicados pela CONTRATADA para execução de 
algum serviço relativo ao objeto do contrato. 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.   
 

12.4 - 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. 
 

12.5 - Os 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. 
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12.6 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 

12.7 - A Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo está situada na Rua 
Formosa, 367 – 26ª andar, Bairro Centro, São Paulo, SP. 

 
 
 
 

______________________ 
Ronaldo Ferreira Peres 

Pregoeiro 
SUSEP-SP 

 
 
 
 
 

Aprovo o presente Termo de Referência.  
 
 
 
_______________________ 
Rosane Borges 
Coordenadora da COASP 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2012 
 
 
 

ANEXO B – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 
 
 
PLANILHAS DE CUSTOS VALOR (R$) 
I – Assinatura Básica  

II– Outros custos (especificar) 
 
 

 

TOTAL DA PROPOSTA  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2012 
 
 
 

ANEXO C – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
E 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 01/2012, 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: 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2012 
 
 
 

ANEXO D – 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 
01/2012 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 01/2012 
 
 
 

ANEXO E - 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° 01/2012, 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° 01/2012 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° 01/2012, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico N° 01/2012 não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 
N° 01/2012, 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° 01/2012 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 01/2012 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° 01/2012 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 01/2012 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) 


