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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2012 
 

  A Regional da Superintendência de Seguros Privados em São Paulo realizará, às 10 horas 
do dia 19 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 15414.100382/2012-28, 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 19 de setembro de 2012 

 
1 – DO OBJETO E DO VALOR DE REFERÊNCIA 

1.1 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos e da infra-estrutura de ar-condicionado das dependências da Regional da 
Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo 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$ 4.919,54 (quatro mil novecentos e dezenove reais e cinqüenta e quatro centavos), o 
que corresponde ao preço global de R$ 59.034,57 (cinqüenta e nove mil e trinta e quatro reais e 
cinqüenta e sete 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 A Anexo I 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 

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 
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Anexo E Declaração de Indicação de Supervisor 

Anexo F Modelo de Declaração de Vistoria  

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 Manutenção Preventiva e Corretiva 
de Ar-Condicionado 

 

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. 

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. 
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4.6 – O presente certame licitatório contempla participação exclusiva de microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), nele incidindo as normas da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 
(artigos 42 a 49) e do Decreto nº. 6.204, de 05 de setembro de 2007, uma vez que o valor de referência 
para o contrato encontra-se dentro do limite estabelecido no caput do artigo 6° do referido Decreto e, 
pelas características dos serviços e o ambiente onde serão executados, esta imposição será benéfica para a 
consecução dos objetivos propostos no art. 1º daquele Decreto. 
 

4.7 - 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 4.6 desta minuta de Edital. 

 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 – 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 
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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)  

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 Formação de Preços (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.  
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9 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
9.1 – Às 10 horas do dia 19 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) 

 

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. 
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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) 

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 12 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 – DA HABILITAÇÃO 

12.1 – 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. 
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 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 apresentem 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. 

12.2 – 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.  

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

12.4 – 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. 
12.5 – 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) 
12.6 – 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 
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do COMPRASNET, a documentação para habilitação poderá ser enviada por e-mail ou fax por 
solicitação explícita do Pregoeiro. 

12.7 - 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. 

12.8 - 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) 

12.9 – 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) 
12.10 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Edital. (art. 25 § 5º Decreto 5.450/05) 

12.11 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
(art. 25 § 9º Decreto 5.450/05) 

12.12 - A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará a inabilitação da 
proponente.  

12.13 - 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.  

12.14 - 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. 
12.15 – 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)”.  
12.16 – 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)”.  
 

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

13.2 - 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.  

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

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

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

 
14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

14.4 – O licitante, que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal sofrerá as conseqüências previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 
c/c artigo 28 do Decreto nº 5.450/05. 
14.5 – 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.  

 
15 – DO REAJUSTE 

15.1 – 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 I do presente Edital).   
 

16 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
16.1 - 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. 
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16.2 - 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. 
16.3 - 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. 
16.4 - 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. 
 

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

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

17.3 - 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. 
17.4 - 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. 
17.5 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. 
17.6 – 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. 

17.7 – Todos os horários estipulados neste Edital obedecerão ao horário oficial de Brasília. 
17.8 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 
17.9 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação pertinente e nos 
princípios gerais do Direito. 
17.10 - 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, 18 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 04/2012 
 
 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
PROCESSO: 15414.100382/2012-28 
INTERESSADO: Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo (SUSEP-SP) 
ASSUNTO: Abertura de Licitação – Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar-
Condicionado  
  
 
1. DO OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos aparelhos e da infra-estrutura de ar-condicionado das dependências da Regional da Superintendência 
de Seguros Privados no Estado de São Paulo, situada na Rua Formosa, 367 – 26º andar – Centro – São 
Paulo – SP, mediante o fornecimento de materiais (filtros de ar, lubrificantes, materiais de limpeza etc) 
conforme especificações estabelecidas neste Instrumento. 
 
 
2. DOS OBJETIVOS  
 
A Regional da Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo, por meio da presente 
contratação, visa: evitar riscos para a saúde dos servidores e usuários dos serviços de atendimento ao 
público da autarquia decorrentes da falta de limpeza dos equipamentos e sistemas de refrigeração e 
ventilação; prolongar a vida útil dos equipamentos por meio da realização de verificações preventivas 
periódicas que atenuem eventuais necessidades de manutenção corretiva; e possibilitar a continuidade da 
climatização do ambiente, o que contribui para o pleno desempenho das atribuições da autarquia.  
 
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
A presente contratação encontra respaldo no 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 manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos e da infra-estrutura de ar-condicionado são serviços continuados de suporte 
instrumental à realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional da autarquia, 
os quais podem ser objeto de execução indireta por meio de terceirização de serviço. 
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4. DA JUSTIFICATIVA 
 
Tendo-se em vista a recente reforma pela qual passou as dependências da Regional da SUSEP em São 
Paulo, em que foram trocados os equipamentos de ar-condicionado tipo janela por equipamentos tipo 
split, e a busca dos objetivos elencados no item 2 deste Termo de Referência, torna-se necessária a 
contratação de uma empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, pois o atendimento aos padrões técnicos relativos aos aspectos qualitativos do ar interior em 
ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo (como o nível de material particulado no 
ar, a temperatura, a umidade, a velocidade do ar etc) requer conhecimentos e instrumentos de trabalho 
especializados, não disponíveis no âmbito da SUSEP.  
 
Além disso, a contratação dos serviços de manutenção envolve tanto a parte preventiva como a corretiva 
em função da ligação existente entre elas, isto é, a retificação das falhas ocorridas (manutenção corretiva) 
possibilita a elaboração de mecanismos (manutenção preventiva) que visam atenuar as quebras futuras 
originárias da manutenção corretiva. Ademais, em caso de quebras, para evitar eventuais paralisações 
prolongadas no funcionamento dos equipamentos em função do tempo gasto nos processos de aquisição 
de peças e pronta utilização dos serviços de manutenção, é recomendável a inclusão das peças nos 
serviços de manutenção preventiva e corretiva.  
 
 
5. DAS DEFINIÇÕES DE MANUTENÇÃO 
 
5.1. Com o intuito de esclarecer o objeto a ser contratado se torna necessário definir os conceitos de 

manutenção em conformidade com a NBR 5462/1994 da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). 

 
5.2.  Manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de 

supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar 
uma função requerida. 

 
5.3.  Manutenção preventiva é a manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo 

com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do 
funcionamento de um item.  

 
5.4.  Manutenção corretiva é a manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a 

recolocar um item em condições de executar uma função requerida.  
 
 
6. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS  
 
6.1. Os equipamentos estão em operação nas dependências da Regional da SUSEP-SP, cuja área total é 

1064,17 m2, e atendem aos 53 usuários internos e aproximadamente 20 usuários externos/dia dos 
serviços de protocolo e plantão fiscal.  

 
6.2 As características dos equipamentos de ar-condicionado instalados estão dispostas na tabela 

abaixo:  
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UNIDADES CONDENSADORAS 
UNIDADE MARCA MODELO ESPECIFICAÇÕES 

UC 01 HITACHI RAM100C5S 

UC 02 HITACHI RAM100C5S 

UC 03 HITACHI RAM100C5S 

Condensadora de ar condicionado tipo bi-split K7, 
capacidade 120.000 Btu/h, ventilador axial, 
conexão frigorífica sucção (UNS 1 1/16") 2x Tb 
19,05 (3/4") e líquido (UNF 5/8") 2x Tb 9,53 
(3/8"), alimentação trifásica para 220-380-440V / 
60Hz, peso 185 Kg, dimensões: 930mm de altura 
x 890mm de largura x 890mm de profundidade                                               

UC 04 HITACHI RAP050D5Y 

UC 05 HITACHI RAP050D5Y 

Condensadora de ar condicionado tipo split K7, 
capacidade 60.000 Btu/h, ventilador axial, 
conexão frigorífica sucção (UNS 1 1/16") Tb 
19,05 (3/4") e líquido (UNF 5/8") Tb 9,53 (3/8"), 
alimentação trifásica para 220-380-440V / 60Hz, 
peso 76 Kg, dimensões: 870mm de altura x 
590mm de largura x 590mm de profundidade 

UC 06 FUJITSU AOBA24LAT3 Condensadora de ar condicionado tipo tri-split 
Inverter 410A, capacidade 24.000 Btu/h, 
alimentação 220V / 60Hz, peso 55Kg, nível de 
ruído 51dBA, dimensões: 700mm de altura x 
900mm de largura x 330mm de profundidade 

UC 07 FUJITSU AOBA18LAC2 Condensadora de ar condicionado tipo bi-split 
Inverter 4101, capacidade 18.000 Btu/h, 
alimentação 220V / 60Hz, peso 55Kg, nível de 
ruído 49dBA, dimensões: 700mm de altura x 
900mm de largura x 330mm de profundidade 
 

UNIDADES EVAPORADORAS 
UNIDADE MARCA MODELO ESPECIFICAÇÕES 

UE 01 HITACHI RCI 050 
UE 02 HITACHI RCI 050 

UE 03 HITACHI RCI 050 

UE 04 HITACHI RCI 050 

UE 05 HITACHI RCI 050 
UE 06 HITACHI RCI 050 

Evaporadora de ar condicionado tipo cassette 4 
vias, capacidade 60.000 Btu/h, vazão 2.040 m³/h, 
ventilador centrífugo com multi-palhetas (turbo 
fan), conexão frigorífica sucção (UNS 1 1/16") Tb 
19,05 (3/4") e líquido (UNF 5/8") Tb 9,53 (3/8"), 
dreno D 32mm (EXT), nível de pressão sonora 
48dBA, alimentação para 220V / 60Hz  
monofásica, peso 30 Kg, dimensões: 298mm de 
altura x 840mm de largura x 840mm de 
profundidade 

UE 07 HITACHI RPI050DM 

UE 08 HITACHI RPI050DM 

Evaporadora de ar condicionado tipo embutir, 
capacidade 60.000 Btu/h, vazão 2.580 m³/h, 
ventilador centrífugo multi-palhetas dupla 
aspiração, conexão frigorífica sucção (UNS 1 
1/16") Tb 19,05 (3/4") e líquido (UNF 5/8") Tb 
9,53 (3/8"), nível de pressão sonora 50dBA, 
alimentação 220V / 60Hz, dimensões: 245mm de 
altura x 1550mm de largura x 579mm de 
profundidade 
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UE 09 FUJITSU ASBA12LACM 
UE 10 FUJITSU ASBA12LACM 
UE 11 FUJITSU ASBA12LACM 
UE 12 FUJITSU ASBA12LACM 

Evaporadora de ar condicionado tipo teto, 
capacidade 12.000 Btu/h, ciclo quente/frio, 
compressor rotativo, operação eletrônica, 
alimentação 220V / 60Hz, peso 64Kg, dimensões: 
700mm de altura x 900mm de largura x 330mm de 
profundidade 

 
6.3. Além dos equipamentos de ar-condicionado, existem 02 (dois) ventiladores centrífugos em linha, 
de 550 Pascal, 865 m3, 220V, 160W, para renovação de ar. 
 
 
7. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  
 
7.1. Os serviços de manutenção preventiva compreendem a execução das tarefas constantes da tabela 

abaixo:  
 

QUINZENAL 
- Limpeza do filtro de ar das unidades evaporadoras FUJITSU. 

MENSAL 
- Limpeza do filtro de ar das unidades evaporadoras HITACHI. 
- Medição do nível de pressão sonora das unidades condensadoras.  
- Verificação de peças soltas. 
- Ajuste das porcas, parafusos e outros fixadores. 
- Verificação da pressão e da carga de gás refrigerante de todos os sistemas. 
- Fornecer carga de gás aos equipamentos se necessário. 
- Eliminação dos ruídos e vibrações anormais. 
- Desobstrução do dreno de água condensada. 
- Medição da corrente de alimentação e potência de todos os equipamentos. 
- Verificação das conexões elétricas. 
- Medição das temperaturas de entrada e saída das evaporadoras. 
- Verificação da bandeja de dreno das condensadoras. 
- Verificação das fixações e vedações. 
- Eliminação de vazamentos (gás, óleo etc). 
- Verificação e ajuste da tensão das correias para evitar escorregamento. 
- Eliminação de sujeiras e objetos estranhos nas casas de máquina. 
- Verificação do estado dos dutos.  

TRIMESTRAL 
- Troca do filtro de limpeza de ar das unidades evaporadoras HITACHI. 
- Limpeza dos ventiladores (carcaça, rotor e hélice). 
- Verificação das serpentinas. 

SEMESTRAL 
- Verificação do circuito elétrico de controle. 
- Balanceamento da hélice ou turbina desbalanceada. 
- Verificação de folga no eixo dos motores de ventilação. 
- Verificação da corrente elétrica dos motores. 
- Eliminação de pontos de corrosão e realização de pinturas se necessário. 
- Limpeza e lubrificação de peças dos motores e compressores. 
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- Realização de lubrificações em geral. 
- Verificação do estado do isolamento térmico dos dutos (split). 
- Limpar e corrigir fixação de difusores e grelhas de porta, fixação e retorno. 

ANUAL 
- Avaliação das condições gerais do gabinete. 
- Limpeza da bandeja de dreno. 
- Limpeza da serpentina do evaporador. 
- Limpeza dos ventiladores centrífugos. 
 
7.2.  Os serviços de manutenção corretiva compreendem os procedimentos necessários para conserto de 

equipamentos quebrados, solução de falhas detectadas durante a manutenção preventiva ou 
substituição de peças defeituosas, visando recuperar o funcionamento normal do sistema de ar-
condicionado.  

 
7.3. Na realização da primeira manutenção preventiva, todos os serviços previstos quinzenalmente, 

mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente devem ser executados para 
retificação de normalidade de funcionamento e padronização das demais execuções de serviços. 

 
7.4. Os serviços de manutenção preventiva e de manutenção corretiva serão pagos mensalmente 

devido ao caráter periódico e certo de tais serviços, já os serviços de manutenção corretiva 
somente serão pagos mensalmente em caso de efetiva quebra e/ou falhas dos equipamentos e das 
instalações de ar-condicionado da autarquia.  

 
7.5. Os serviços de manutenção corretiva serão pagos mensalmente tomando-se por base o percentual 

de 43,46 % do “valor proposto das despesas com manutenção preventiva” conforme Quadro-
Resumo do Valor Mensal dos Serviços de Manutenção de Ar-Condicionado da Planilha de 
Formação de Preços (Anexo I do presente Termo de Referência). O percentual de 43,46 % foi 
estimado pela Administração a partir das cotações obtidas.  

 
7.6. Todas as peças instaladas durante a execução da manutenção corretiva serão adquiridas pela 

CONTRATADA e pagas mediante a apresentação da nota fiscal original de aquisição destas, 
cabendo a CONTRATADA ofertar cada peça com custo igual ou inferior ao menor valor apurado 
na pesquisa de preços efetuada pela CONTRATANTE na época da execução dos serviços. A 
rubrica “peças” da Planilha de Formação de Preços constitui apenas uma estimativa de cunho 
orçamentário-financeiro, a qual não implica garantia de pagamento. 

 
 
8. DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1. Os serviços deverão ser prestados no período das 08:00 às 18:00 horas de segundas às sextas-

feiras, excluindo-se os feriados e pontos facultativos.  
 
8.2. Caso a CONTRATADA precise deslocar os equipamentos das dependências da CONTRATANTE 

para suas instalações próprias devido aos requerimentos de manutenção, esta precisará aprovar 
previamente por meio do fiscal do contrato esse deslocamento, sendo que caberá àquela todos os 
ônus com a remoção.   
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8.3. A unidade de medida para os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos e da 
infra-estrutura de ar-condicionado da presente contratação é 01 (um) conjunto de 19 (dezenove) 
equipamentos de ar-condicionado instalados nas dependências da SUSEP-SP, a saber: 07 (sete) 
unidades condensadoras e 12 (doze) unidades evaporadoras. 

 
8.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte para atendimento no período das 08:00 às 17:00 

horas através de e-mail e de telefone.  
 
8.5. Os serviços de manutenção preventiva serão executados em dias e horários previamente ajustados 

com a CONTRATANTE por meio do fiscal do contrato. 
 
8.6. Os serviços de manutenção corretiva somente serão realizados a partir de contatos por e-mail ou 

ligações prévias da CONTRATANTE ou a partir de problemas detectados durante a execução das 
tarefas de manutenção preventiva.  

 
8.7. O início dos serviços de manutenção corretiva deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas 

após o agendamento por e-mail ou telefone ou após a comunicação por escrito ao fiscal do 
contrato durante a execução da manutenção preventiva, sendo que o início dos serviços é 
caracterizado pela chegada do(s) empregado(s) da CONTRATADA aos locais de instalação dos 
equipamentos.  

  
8.8. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser concluídos em até 24 (vinte e quatro) horas, 

salvo em caso de justificativa técnica plausível e de aguardo do fornecimento de peças.  
 
8.9. Após a aquisição das peças pela CONTRATANTE e a comunicação desse fato à 

CONTRATADA, o serviço deve ser reiniciado e concluído em até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
8.10. Caso o serviço não seja concluído no prazo máximo estipulado pelo item 8.9 e não seja 

apresentada justificativa técnica plausível, a CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar 
equipamentos similares, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, até que seja sanada a falha 
ou problema do equipamento em manutenção corretiva.  

 
8.11. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de manutenção corretiva independentemente do 

número de vezes em um determinado mês, o que, por sua vez, implicará apenas um pagamento 
mensal da rubrica “valor proposto das despesas com manutenção corretiva”.  

 
8.12. Os serviços de manutenção corretiva poderão ser realizados em conjunto com os serviços de 

manutenção preventiva.  
 
   
9 DA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E DA PROPOSTA 
 
9.1. Na Planilha de Formação de Preços devem ser discriminados o valor mensal e o valor global 

anual.   
 

9.1.1.  No valor global anual estão incluídas todas as despesas com equipamentos, gases, 
lubrificantes, peças, materiais de limpeza, tributos, seguros, encargos trabalhistas e demais 
despesas incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto da contratação. 
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9.1.2. A rubrica “peças” da Planilha de Formação de Preços foi estimada pela Administração da 
SUSEP, não podendo a licitante alterar o seu valor.  

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

utilização da Planilha de Formação de Preços do anexo I. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. A empresa poderá apresentar proposta comercial desde que esteja habilitada para o serviço e que 

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

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

conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas no Edital e em seus anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação vigente.  

 
9.7. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data da 

entrega. 
 
9.8. Adotar-se-á como critério de julgamento para fins de aceitabilidade da proposta o menor valor 

global anual do item. 
 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1. Implantar em até 15 (quinze) dias após a data da assinatura contratual o PMOC (Plano de 

Manutenção, Operação e Controle) conforme determinação da Portaria MS/GM nº 3.523, de 28 de 
agosto de 1.998, e especificações contidas no Anexo I da referida portaria e na NBR 13971/1997 
da ABNT. 

 
10.2. Apresentar uma cópia do PMOC em até 15 (quinze) dias após a assinatura contratual.  

 

10.3.  Apresentar em até 15 (quinze) dias após a assinatura contratual a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), registrada junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), 
relativa aos serviços contratados. 

 
10.4. Nomear um supervisor (anexo E do edital do pregão nº 04/2012), com a missão de garantir a 

continuidade e o bom andamento dos serviços contratados, 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. 
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10.5. Possuir em seus quadros um engenheiro mecânico, com registro válido junto ao CREA durante a 
execução contratual, o qual, auxiliado por outros profissionais da CONTRATADA, será o 
responsável técnico pelos serviços prestados e pela elaboração do relatório mensal consolidado 
dos serviços prestados, em que constarão todas as ocorrências verificadas no período a que se 
refere a nota fiscal de serviço. 

 

10.6 Agendar previamente com o fiscal do contrato as datas e os horários de execução dos serviços de 
manutenção preventiva. 

 
10.7.  Comunicar à CONTRATANTE qualquer falha ou problema verificado durante o serviço de 

manutenção preventiva, que requererá manutenção corretiva para o funcionamento normal dos 
equipamentos e da infra-estrutura de ar-condicionado das dependências da SUSEP-SP. 

 
10.8. Prestar garantia dos serviços de manutenção corretiva de 90 (noventa) dias a contar do atestado de 

aceitação dos serviços prestados, emitido pelo fiscal do contrato no relatório técnico de 
responsabilidade da CONTRATADA. No caso das peças, serão utilizadas as garantias fornecidas 
pelos fabricantes.  

 

10.9. Reparar ou refazer, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem nenhum ônus extra para a 
CONTRATANTE, no todo ou em parte, os serviços que apresentarem defeitos ou incorreções, 
inclusive substituindo peças quando necessário, exceto se for comprovado que estas foram 
desgastadas ou danificadas por uso indevido. 

 
10.10. Apresentar os documentos do subitem 10.5 que comprovem a qualificação do engenheiro 

mecânico antes do início da execução efetiva dos serviços.  

 

10.11. Fornecer uniforme, equipamentos de proteção individual e crachá com fotografia recente ao(s) 
seu(s) empregado(s) que prestará(ão) serviços nas dependências da SUSEP-SP, com as respectivas 
despesas correndo por conta da CONTRATADA. 

 

10.12. 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 
estipulados neste Termo de Referência, não implicando tal obrigação em co-responsabilidade da 
CONTRATANTE. 

 

10.13. Repor ou ressarcir qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido 
danificado ou extraviado por seu empregado, durante a execução dos serviços, no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas. 

 

10.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seu empregado das normas disciplinares e 
operacionais determinadas pela CONTRATANTE. 
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10.15 Manter sempre limpos e em perfeita ordem os locais dos serviços e os equipamentos. 
 
10.16. Instruir seus empregados a tratar os servidores da CONTRATANTE com urbanidade e respeito. 
 

10.17. Manter e exigir de seus empregados sigilo sobre dados ou informações que porventura venham a 
ter conhecimento por força da contratação. 

 

10.18.  Responsabilizar-se pela retirada dos materiais e peças, dando-lhes destinação adequada. 

 
10.19. Dispor de todo o aparelhamento técnico adequado e de profissionais devidamente qualificados 

para a prestação dos serviços.  
 

10.20. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços e dos equipamentos, 
apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pelo CONTRATANTE. 

 
10.21. Providenciar a substituição imediata de seu empregado, mediante comunicação escrita da 

fiscalização da SUSEP, em razão de conduta prejudicial à disciplina da repartição ou ao interesse 
público. 

 

10.22. Promover anotação, registro, aprovação e outras exigências dos Órgãos competentes com relação 
aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes. 

 
10.23. Observar, durante a execução dos serviços, as normas de segurança e medicina do trabalho 

expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
10.24. Observar, durante a execução dos serviços, as normas técnicas emitidas pela ABNT, as instruções 

e os manuais emitidos pelos fabricantes dos equipamentos, a Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de 
agosto de 1998, a Resolução ANVISA nº 9, de 16 de janeiro de 2003, o Decreto nº 2.783, de 17 de 
setembro de 1998 e outras normas regulamentares existentes ou que venham a existir referentes ao 
objeto da presente contratação.  

 
10.25. Obedecer, durante a execução dos serviços, às disposições da Resolução CONAMA nº 340, de 

25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte 
das substâncias que destroem a camada de ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal 
(notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes: 

  
10.25.1. É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade 

com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames 
utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, 
transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons 
H-1211, H-1301 e H-2402. 
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10.25.2. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de 
manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada 
da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas 
mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes conforme especificações do artigo 
2º e parágrafos da citada Resolução. 

 
10.25.3 A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento 

projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático 
antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de 
reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente. 
Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados 
aos centros regionais de regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental 
competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração. 

 
10.26. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pelo fiscal do contrato, comunicando-o 

qualquer irregularidade e prestando as informações e os esclarecimentos solicitados. 

 
10.27. Observar toda a legislação vigente no que se refere ao tipo de fatura/nota fiscal a ser apresentada, 

especialmente no tocante à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica, não sendo 
admissível a emissão com CNPJ diferente daquele informado na proposta inicial mesmo em se 
tratando de matriz ou filial. 

 

10.28. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações assumidas nem subcontratar os 
serviços sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

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

qualificação exigidas na licitação. 
 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
11.1. 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. 

 
11.2. 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 CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas. 

 
11.3. Verificar, por intermédio do fiscal do contrato, se os equipamentos reparados encontram-se 

instalados no local correto e em perfeitas condições de funcionamento. 
11.4 Aplicar as sanções administrativas quando cabíveis. 
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11.5. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos 
serviços. 

 

11.6. Comunicar à CONTRATADA as restrições de horários impostas pelo condomínio do prédio onde 
estão instaladas as dependências da CONTRATANTE em relação ao transporte de materiais e 
ferramentas.  

 

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

 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.1. A prestação de serviços será acompanhada e fiscalizada por servidores indicados pela Sra. 

Coordenadora da Coordenação da Administração de São Paulo,  os quais anotarão 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 
lhes for atribuída.  

 
12.2. 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.  

 
12.3. 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. 

 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1. 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 atestado 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 efetiva apresentação da nota fiscal/fatura no Protocolo da 
CONTRATANTE desde que haja atestado do fiscal do contrato no respectivo documento.  

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

corrigida. Assim, o prazo para pagamento citado no subitem 13.1 contará após a reapresentação da 
nota fiscal corrigida no Protocolo da CONTRATANTE. 

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

                                                                                                                                        

a) relatório mensal consolidado dos serviços prestados com todas as ocorrências verificadas no 
período a que se refere a nota fiscal de serviço; 
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b) nota fiscal original das peças adquiridas e instaladas durante a manutenção corretiva; 
c) outros documentos necessários ao exercício da fiscalização contratual por parte da 

CONTRATANTE. 
 
13.4. 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.  

 
13.5.   O pagamento mensal será a soma das rubricas “valor proposto das despesas com 

manutenção preventiva”, “valor proposto das despesas com manutenção corretiva” e a 
rubrica “valor mensal das peças”, sendo que estas duas últimas rubricas somente serão 
pagas caso haja necessidade de troca de peças e/ou manutenção corretiva. Deste modo, não 
necessariamente o valor do pagamento mensal coincidirá com a rubrica “valor mensal dos 
serviços”, a qual tem apenas função orçamentária. 

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

liquidação de obrigação financeira imposta devido à inadimplência contratual. 
 
13.7. As multas e retenções que porventura existam poderão ser, a critério da Administração da SUSEP, 

deduzidas do próprio valor a ser pago ou da garantia do contrato. 
 
13.8. 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.  

 

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

 
13.10. O número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ indicado nas notas fiscais deverá 

coincidir com aquele constante da proposta apresentada pela CONTRATADA durante o 
procedimento licitatório, o qual será utilizado para consulta ao SICAF bem como para emissão de 
notas de empenho e demais documentos necessários. 

 
13.11. 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 juro de moras ao mês. 



 

 23 

 
13.12. O pagamento da multa pela CONTRATANTE (Superintendência de Seguros Privados) estará 

condicionado à existência de recursos orçamentários. 
 
14. DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do presente contrato será 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. 
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. 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 contratado correspondente a 12 (doze) 
meses do Contrato em caso de atraso superior a 05 (cinco) dias úteis no início da prestação 
dos serviços a contar do prazo limite para a apresentação do PMOC, limitada a 10% (dez 
por cento) do valor global, 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 contratual não especificada nos outros itens deste 
inciso e aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das demais sanções 
cabíveis; 

3. Diária de 5% (cinco por cento) do valor mensal total estimado do contrato pela recusa 
em corrigir ou substituir qualquer serviço rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a 
recusa, caso a correção ou substituição não se efetive no tempo estipulado de até 03 (três) 
dias úteis, que se seguirá à data da comunicação formal da rejeição, independentemente 
das demais sanções cabíveis;  
4. 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, garantida defesa prévia, independentemente das 
demais sanções cabíveis.  

c)  Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais, para o 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 ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa.  
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15.2. 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. 

 

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

dependendo do ocorrido, aplicar diretamente as sanções mais graves. 
 
15.5. 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.  
  
15.6. A penalidade porventura aplicada será registrada como ocorrência no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF.  
 

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

 
16.   DA VISTORIA  
 
16.1. É obrigatória a vistoria prévia aos locais da futura execução dos serviços estipulados neste Termo 

de Referência para conhecimento das condições físicas dos ambientes em que serão prestados os 
serviços. Deste modo, não caberá alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de 
dificuldades técnicas não previstas.  

 
16.2. A vistoria deverá ser marcada através do telefone (11) 3224-5000 e realizada de segunda a sexta-

feira, das 09:30 às 16:30 horas. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. 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.   

 
17.2. 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. 
 
17.3. 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. 
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17.4. 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 FORMAÇÃO DE PREÇOS  
 

QUADRO-RESUMO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
 

 
Tipo de  

 
Equipamento 

 

 
 

Marca 

 
 

Modelo 

 
 

Quantidade 
 

 
Preço Unitário 

(R$) 

 
Preço Total 

(R$) 

Unidade 
Condensadora 

HITASHI RAM100C5S 3   

Unidade 
Condensadora 

HITASHI RAP050D5Y 2 
 

  

Unidade 
Condensadora 

FUJITSU AOBA24LAT3 1   

Unidade 
Condensadora 

FUJITSU AOBA18LAC2 1   

Unidade 
Evaporadora 

HITASHI RCI 050 6   

Unidade 
Evaporadora 

HITASHI RPI050DM 2   

Unidade 
Evaporadora 

FUJITSU ASBA12LACM 4   

Valor Proposto das Despesas com Manutenção Preventiva  

 
QUADRO-RESUMO DAS DESPESAS COM PEÇAS 

 

I   Valor Mensal das Peças R$ 515,82 

 
QUADRO-RESUMO – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS  

DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 
 

Tipo de Serviço (A) Valor Proposto das Despesas (R$) 

Manutenção Preventiva  

Manutenção Corretiva (43,46% do Valor Proposto 
das Despesas com Manutenção Preventiva) 

 

Peças 515,82 

Valor Mensal dos Serviços  

 
QUADRO - DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

 

  Valor Global da Proposta 

  Descrição Valor (R$) 

A Valor Mensal dos Serviços  

B 
Valor Global da Proposta 

(Valor Mensal dos Serviços X nº Meses do Contrato) 
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Anexo II - Proposta Comercial 

 
 

Proposta que faz a empresa _________________________, inscrita no CNPJ (nº do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica), de acordo com a Planilha de 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 dos Serviços de Manutenção Preventiva 

e Corretiva de Ar-Condicionado, descritos 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 04/2012 
 
 

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 04/2012, 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 04/2012 
 
 

             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 04/2012 
 
 

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 04/2012 
 
 

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 04/2012 
 
 

ANEXO F – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

DECLARO, na qualidade de representante legal da empresa (nome da empresa), que o preposto (nome do 
preposto) visitou e verificou todas as dependências da Gerência Regional de Fiscalização no Estado de 
São Paulo, localizada na Rua Formosa, nº 367, 26º andar, São Paulo/SP.  
 
 
DECLARO, ainda, que não foi encontrado qualquer óbice para a execução dos serviços descritos no 
Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2012. 
 
 
__________________ , _____ de _____________________ de ________   
 
(local e data)   
 
 
 
 
________________________________________________________   
Assinatura do Representante Legal da Empresa  
 
 
________________________________________________________  
(nome por extenso do Representante Legal da Empresa)   
 
 
 
 
 
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 04/2012 
 
 

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 
04/2012 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 04/2012 
 
 

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° 04/2012, 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° 04/2012 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° 04/2012, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico N° 04/2012 não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 
N° 04/2012, 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° 04/2012 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 04/2012 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° 04/2012 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 04/2012 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) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
REGIONAL DA SUSEP EM SÃO PAULO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2012 
 
 

ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO 

 
 
Contrato para prestação de serviços contínuos de 
manutenção preventiva e corretiva de ar-
condicionado que fazem entre si a 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e 
a <nome da empresa>. 

 
 

 A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério 
da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na Avenida Presidente Vargas, 
nº 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo Coordenador da Coordenação Geral de 
Administração, Sr. <nome do representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do 
documento de identidade nº <nº da identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrita no CPF - 
MF sob o nº <nº do CPF>, consoante delegação de competência conferida pela Portaria SUSEP n° 1, 
de 28 de janeiro de 2010, doravante denominada CONTRATANTE e a <nome da empresa>, inscrita 
no CNPJ – MF sob o nº <n° do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato representada pelo <nome do 
representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de identidade nº <n° da 
identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, 
doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si e celebram o presente Contrato, nos termos do 
Pregão Eletrônico nº 04/2012, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto 
n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas respectivas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, as demais normas complementares e do que consta 
do Processo SUSEP nº 15414.100382/2012-28, mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos e da infra-estrutura de ar-condicionado das dependências da Regional da 
Superintendência de Seguros Privados no Estado de São Paulo, situada na Rua Formosa, 367 – 26º andar 
– Centro – São Paulo – SP, mediante o fornecimento de materiais (filtros de ar, lubrificantes, materiais de 
limpeza etc) conforme especificações estabelecidas neste Instrumento. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 

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

Parágrafo Primeiro. A prorrogação do prazo de vigência do Contrato será precedida de pesquisa 
para que se verifique se as condições oferecidas pela CONTRATADA continuam vantajosas para a 
CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Segundo. A pelo menos 60 (sessenta) dias do término da vigência do Contrato, a 
CONTRATANTE expedirá comunicado à CONTRATADA para que esta manifeste, dentro de 3 (três) 
dias contados do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogação contratual. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 
 

A CONTRATADA executará os serviços descritos no item 7 – Das Especificações dos Serviços – 
do Anexo A (Termo de Referência) do Edital do Pregão Eletrônico n° 04/2012 obedecendo às condições 
impostas no item 8 - Das Condições para a Execução dos Serviços - do mesmo anexo do Edital. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Compete à CONTRATADA: 
 
a)  Implantar em até 15 (quinze) dias após a data da assinatura contratual o PMOC (Plano de 

Manutenção, Operação e Controle) conforme determinação da Portaria MS/GM nº 3.523, de 28 de 
agosto de 1.998, e especificações contidas no Anexo I da referida portaria e na NBR 13971/1997 
da ABNT. 

 
b) Apresentar uma cópia do PMOC em até 15 (quinze) dias após a assinatura contratual.  

 
c)  Apresentar em até 15 (quinze) dias após a assinatura contratual a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), registrada junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), 
relativa aos serviços contratados. 

 
d) Nomear um supervisor (anexo E do edital do pregão nº 04/2012), com a missão de garantir a 

continuidade e o bom andamento dos serviços contratados, 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. 

 

e) Possuir em seus quadros um engenheiro mecânico, com registro válido junto ao CREA durante a 
execução contratual, o qual, auxiliado por outros profissionais da CONTRATADA, será o 
responsável técnico pelos serviços prestados e pela elaboração do relatório mensal consolidado 
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dos serviços prestados, em que constarão todas as ocorrências verificadas no período a que se 
refere a nota fiscal de serviço. 

 
f) Agendar previamente com o fiscal do contrato as datas e os horários de execução dos serviços de 

manutenção preventiva. 

 

g)  Comunicar à CONTRATANTE qualquer falha ou problema verificado durante o serviço de 
manutenção preventiva, que requererá manutenção corretiva para o funcionamento normal dos 
equipamentos e da infra-estrutura de ar-condicionado das dependências da SUSEP-SP. 

 

h) Prestar garantia dos serviços de manutenção corretiva de 90 (noventa) dias a contar do atestado de 
aceitação dos serviços prestados, emitido pelo fiscal do contrato no relatório técnico de 
responsabilidade da CONTRATADA. No caso das peças, serão utilizadas as garantias fornecidas 
pelos fabricantes.  

 

i) Reparar ou refazer, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem nenhum ônus extra para a 
CONTRATANTE, no todo ou em parte, os serviços que apresentarem defeitos ou incorreções, 
inclusive substituindo peças quando necessário, exceto se for comprovado que estas foram 
desgastadas ou danificadas por uso indevido. 

 

j) Apresentar os documentos do subitem 10.5 que comprovem a qualificação do engenheiro 
mecânico antes do início da execução efetiva dos serviços.  

 
k) Fornecer uniforme, equipamentos de proteção individual e crachá com fotografia recente ao(s) 

seu(s) empregado(s) que prestará(ão) serviços nas dependências da SUSEP-SP, com as respectivas 
despesas correndo por conta da CONTRATADA. 

 
l) 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 
estipulados neste Termo de Referência, não implicando tal obrigação em co-responsabilidade da 
CONTRATANTE. 

 

m)  Repor ou ressarcir qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido 
danificado ou extraviado por seu empregado, durante a execução dos serviços, no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas. 

 
n) Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seu empregado das normas disciplinares e 

operacionais determinadas pela CONTRATANTE. 
 

o) Manter sempre limpos e em perfeita ordem os locais dos serviços e os equipamentos. 
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p) Instruir seus empregados a tratar os servidores da CONTRATANTE com urbanidade e respeito. 
 
q) Manter e exigir de seus empregados sigilo sobre dados ou informações que porventura venham a 

ter conhecimento por força da contratação. 
 

r)  Responsabilizar-se pela retirada dos materiais e peças, dando-lhes destinação adequada. 
 

s) Dispor de todo o aparelhamento técnico adequado e de profissionais devidamente qualificados 
para a prestação dos serviços.  

 
t) Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços e dos equipamentos, 

apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pelo CONTRATANTE. 
 
u) Providenciar a substituição imediata de seu empregado, mediante comunicação escrita da 

fiscalização da SUSEP, em razão de conduta prejudicial à disciplina da repartição ou ao interesse 
público. 

 

v) Promover anotação, registro, aprovação e outras exigências dos Órgãos competentes com relação 
aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes. 

 
w) Observar, durante a execução dos serviços, as normas de segurança e medicina do trabalho 

expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
x) Observar, durante a execução dos serviços, as normas técnicas emitidas pela ABNT, as instruções 

e os manuais emitidos pelos fabricantes dos equipamentos, a Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de 
agosto de 1998, a Resolução ANVISA nº 9, de 16 de janeiro de 2003, o Decreto nº 2.783, de 17 de 
setembro de 1998 e outras normas regulamentares existentes ou que venham a existir referentes ao 
objeto da presente contratação.  

 
y) Obedecer, durante a execução dos serviços, às disposições da Resolução CONAMA nº 340, de 

25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte 
das substâncias que destroem a camada de ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal 
(notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes: 

  
y.1) É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade 

com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames 
utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, 
transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons 
H-1211, H-1301 e H-2402. 

 
y.2) Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de 

manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada 
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da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas 
mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes conforme especificações do artigo 
2º e parágrafos da citada Resolução. 

 
y.3) A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento 

projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático 
antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de 
reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente. 
Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados 
aos centros regionais de regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental 
competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração. 

 
z) Aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pelo fiscal do contrato, comunicando-o 

qualquer irregularidade e prestando as informações e os esclarecimentos solicitados. 

 
aa) Observar toda a legislação vigente no que se refere ao tipo de fatura/nota fiscal a ser apresentada, 

especialmente no tocante à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica, não sendo 
admissível a emissão com CNPJ diferente daquele informado na proposta inicial mesmo em se 
tratando de matriz ou filial. 

 

bb)  Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações assumidas nem subcontratar os 
serviços sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

 
cc) Manter durante toda a vigência e validade deste contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Compete à CONTRATANTE: 
 
a) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, se assim julgar conveniente, a fim de proporcionar o cumprimento das 
obrigações contratuais. 

 

b) Fiscalizar, por meio de um fiscal titular e um substituto, a fiel observância das disposições do 
Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia 
imediatamente à CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas. 

 
c) Verificar, por intermédio do fiscal do contrato, se os equipamentos reparados encontram-se 

instalados no local correto e em perfeitas condições de funcionamento. 
d) Aplicar as sanções administrativas quando cabíveis. 
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e) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos 
serviços. 

 
f) Comunicar à CONTRATADA as restrições de horários impostas pelo condomínio do prédio onde 

estão instaladas as dependências da CONTRATANTE em relação ao transporte de materiais e 
ferramentas.  

 
g) Efetuar os pagamentos à empresa CONTRATADA pelos serviços prestados, nos prazos e condições 

estabelecidos no instrumento contratual.  

 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 
 

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a prestação de garantia 
no prazo de 30 (trinta) dias do início da vigência do Contrato, na forma do disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 
56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 
seguro-garantia ou fiança bancária. 
 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

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



 

 41 

CLÁUSULA OITAVA –DO REAJUSTE 
 

 O preço dos serviços contratados será reajustado desde que seja observado o prazo previsto no art. 
5º do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994, e no art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 
2001 e suas respectivas alterações. 
 
Parágrafo Primeiro. Advindo prazo legal para o reajuste do Contrato, caberá à CONTRATADA 
apresentar a sua solicitação, devidamente justificada, efetuando os cálculos e submetendo-os à aprovação 
da CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Segundo. Autorizado o reajuste pela CONTRATANTE, o pagamento da diferença entre o 
valor reajustado e o anteriormente praticado, relativo aos serviços já prestados, será efetuado mediante a 
apresentação de fatura distinta da apresentada mensalmente. 
 
Parágrafo Terceiro. Será utilizado o IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação 
Getúlio Vargas) como índice de reajuste, obedecendo ao art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 
2001. 
 
Parágrafo Quarto. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 
periodicidade inferior a 1 (um) ano, em conformidade com o §1º do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de 
fevereiro de 2001. 
 

 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 
Em contraprestação aos serviços prestados mensalmente, o pagamento será efetuado pela 

CONTRATANTE em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária para 
crédito em conta corrente, em até 5 (cinco) dias úteis, se a Nota Fiscal de Serviço (NFS), devidamente 
discriminada e acompanhada de todos os documentos necessários ao pagamento, for entregue no 
Protocolo da CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido e não houver nenhuma 
irregularidade nos serviços prestados conforme atestado 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 
efetiva apresentação da nota fiscal/fatura no Protocolo da CONTRATANTE desde que haja atestado do 
fiscal do contrato no respectivo documento.  
 

Parágrafo Primeiro. Caso haja incorreção da nota fiscal emitida, a CONTRATADA deverá 
reapresentá-la devidamente corrigida. Assim, o prazo para pagamento citado no caput contará após a 
reapresentação da nota fiscal corrigida no Protocolo da CONTRATANTE. 
 

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

                                                                                                                                        

a) relatório mensal consolidado dos serviços prestados com todas as ocorrências verificadas no 
período a que se refere a nota fiscal de serviço; 

b) nota fiscal original das peças adquiridas e instaladas durante a manutenção corretiva; 

c) outros documentos necessários ao exercício da fiscalização contratual por parte da 
CONTRATANTE. 
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Parágrafo Terceiro. Será feita consulta on-line, sobre a situação da CONTRATADA, no Sistema 

de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, com a conseqüente emissão de certidão que comprove 
sua regularidade.  
 

Parágrafo Quarto. O pagamento mensal será a soma das rubricas “valor proposto das 
despesas com manutenção preventiva”, “valor proposto das despesas com manutenção corretiva” e 
a rubrica “valor mensal das peças”, sendo que estas duas últimas rubricas somente serão pagas 
caso haja necessidade de troca de peças e/ou manutenção corretiva. Deste modo, não 
necessariamente o valor do pagamento mensal coincidirá com a rubrica “valor mensal dos 
serviços”, a qual tem apenas função orçamentária. 
 

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

Parágrafo Sexto. As multas e retenções que porventura existam poderão ser, a critério da 
Administração da SUSEP, deduzidas do próprio valor a ser pago ou da garantia do contrato. 
 

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

 
Parágrafo Oitavo.  Os impostos e as contribuições serão deduzidos do valor da Nota Fiscal de 

Serviço, conforme legislação específica vigente.  
 

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

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

EM = I x N x VP     e       
365

)100/(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 juro de moras ao mês. 
 

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



 

 43 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes deste Contrato corresponde ao 

valor total estimado de R$ xxx,xx (valor por extenso) para o período 12 (doze) meses, correndo R$ 
xxx,xx (valor por extenso) por conta da dotação orçamentária consignada à CONTRATANTE, no 
exercício financeiro de 201X, pelo programa de trabalho <xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria 
econômica <xxxxxx>, conforme Nota de Empenho 200XNE90XXXX e R$ xxx,xx (valor por extenso) a 
ser empenhado no exercício seguinte.  

 
Parágrafo único. Em caso de prorrogação deste Contrato, as despesas para os exercícios 

subseqüentes estarão submetidas à previsão orçamentária própria a ser consignada à CONTRATANTE 
na Lei Orçamentária da União. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA FISCALIZAÇÃO 
 

A CONTRATANTE exercerá através de servidor da COASP, a fiscalização dos serviços, 
observando o fiel cumprimento da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, das 
Normas Internas e do disposto neste Contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993. 
 

Parágrafo primeiro. A fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na 
ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE. 
 

Parágrafo segundo. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal 
deverão ser solicitadas às autoridades superiores da CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção de 
medidas cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 
O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou quando verificados os 

fatos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as disposições contidas nos 
arts. 79 e 80 da referida Lei, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. 
 

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

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

 
Parágrafo Terceiro. Em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial do 

Contrato, prevista no art. 77 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA reconhece os 
direitos da Administração Pública.  
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Parágrafo Quarto. Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para comunicação 
substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos compromissos assumidos. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos estabelecidos 
sujeitará a PROPONENTE/CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º da Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 14 do Decreto nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, e com o art. 28, 
caput e parágrafo único, do Decreto nº 5.450/05, de 31 de maio de 2005, e ainda, no que couber, às 
penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, ficando 
estipuladas as seguintes sanções: 

 
 a)   Advertência. 

 b)   Multas: 

1. Diária de 1% (um por cento) sobre o valor global contratado correspondente a 12 (doze) 
meses do Contrato em caso de atraso superior a 05 (cinco) dias úteis no início da prestação 
dos serviços a contar do prazo limite para a apresentação do PMOC, limitada a 10% (dez 
por cento) do valor global, 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 contratual não especificada nos outros itens deste 
inciso e aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das demais sanções 
cabíveis; 
3. Diária de 5% (cinco por cento) do valor mensal total estimado do contrato pela recusa 
em corrigir ou substituir qualquer serviço rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a 
recusa, caso a correção ou substituição não se efetive no tempo estipulado de até 03 (três) 
dias úteis, que se seguirá à data da comunicação formal da rejeição, independentemente 
das demais sanções cabíveis;  

4. 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, garantida defesa prévia, independentemente das 
demais sanções cabíveis.  

c)  Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais, para o 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 ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa.  

 

Parágrafo Primeiro. Em todas as situações, independentemente da aplicação de multas e 
impedimento de licitar e contratar com a Administração, poderá ser aplicada a pena de advertência, caso a 
Administração da Autarquia julgue mais conveniente face às circunstancias do caso específico. 
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Parágrafo Segundo. As multas poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente com 
qualquer das demais.  
 

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

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

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

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

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a)  É vedada a utilização da garantia ou deste Contrato para qualquer operação financeira, bem como 

a cessão, a subcontratação ou a transferência total ou parcial a terceiros da execução dos serviços 
contratados, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE, sob pena da aplicação de sanções 
e penalidades previstas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e conseqüente registro no SICAF. 

 
b)  A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da 

CONTRATADA, para comprovação de regularidade de situação cadastral e demais documentos 
considerados pertinentes pela CONTRATANTE. 

 
c) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados, inclusive qualquer 

alteração do estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros 
dados pertinentes, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela 
CONTRATADA através de protocolo, carta registrada ou telegrama. 

 
d)  Só será permitida a permanência do empregado designado pela CONTRATADA nas 

dependências da CONTRATANTE, durante o período em que estiver prestando os serviços. 
 
e) A CONTRATADA deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessários, na 

forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
f)  A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 

CONTRATANTE e os empregados indicados pela CONTRATADA para execução dos serviços. 
Caso a CONTRATANTE, a qualquer tempo, venha a ser notificada ou citada, administrativa ou 
judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas ou previdenciárias 
pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA obriga-se a responder pronta e 
exclusivamente perante tais reivindicações. 

 
g)  São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 

CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato.  



 

 46 

 
h)  A CONTRATADA deverá ser registrada na junta comercial quanto ao objeto do presente 

Contrato. 
 
i)  A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 

obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação exigidas no 
Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2012. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, não resolvidas administrativamente, 
as partes elegem o Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

E por estarem as partes justas e pactuadas, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor e 
forma. 

 
 

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 20XX. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Nome 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome 

Empresa contratada 
 


