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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2012 
Processo SUSEP N.° 15414.300060/2012-87 

 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, conforme autorização do Sr.  Coordenador 

Geral da Coordenação Geral de Administração da SUSEP, contida no Processo SUSEP 

15414.300060/2012-87, observados os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002; a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas respectivas 

alterações; o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; o Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007,  

aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as condições deste 

Edital, o qual poderá ser consultado através dos endereços na Internet www.susep.gov.br, ou 

www.comprasnet.gov.br. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: R$ 66.336,00 (VALOR ANUAL) 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 173039 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/08/2012 às 11:00hs 

 

1. DO OBJETO 

 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de 
copeiragem, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, gêneros alimentícios e material 
de consumo, a serem executados nas dependências da Regional da Superintendência de Seguros 
Privados em Brasília, localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, 13º andar, Brasília-DF, 
na forma especificada no Termo de Referência em anexo. 

 

2. DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
2.1 Fazem parte deste Edital: 

� Termo de Referência, contendo modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços 

� Minuta de Contrato 
 

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

 
3.1 Não será admitida a desistência de proposta ou de lance após o início da fase de lances. 
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3.2 EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o pedido 
de desistência da proposta, em razão de motivo justo e devidamente comprovado pelo licitante, 
decorrente de fato superveniente, desde que formalizado por escrito, apensado aos autos e 
aceito pelo Pregoeiro. 

 
3.3 Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem acima, o licitante 

desistente ficará sujeita a aplicação de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total da proposta ou lance ofertado, devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

4. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

4.1 Os recursos para cobertura das despesas desta licitação provêm da Dotação Orçamentária 
consignada à SUSEP para o exercício de 2012. 

4.2 O ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio é a Portaria SUSEP nº 4.366, de 
28 de dezembro de 2011. 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 A presente licitação destina-se à participação exclusiva de microempresas (ME) e empresas de 
pequeno porte (EPP). 

5.2 Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades: 

a) que se encontrarem em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial, concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação; 

b) 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;  

c) que se estejam constituídas na forma de cooperativas e/ou entidades sem fins lucrativos; 

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

e) que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante; e 

f) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA PLANILHA DE CUSTOS 

 

6.1 A proposta de preços deverá ser apresentada conforme anexo do presente Edital contendo o 
valor total em moeda nacional. 

6.2 No preço cotado deverão ser incluídas todas as despesas com mão-de-obra e quaisquer despesas 
operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, ou 
seja, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive o lucro, necessários à perfeita 
execução do objeto da licitação, conforme determina a Lei 10.520/2002 e o Decreto 5.450/2005. 

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

6.4 Toda a documentação, quando exigida, deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: 

a) em original; 
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b) por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente; 

c) publicação em órgão de imprensa. 

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

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

6.7 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subseqüente encaminhamento da proposta com o valor anual, em campo próprio exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico. 

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

6.9 Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, 
durante a análise da aceitação da proposta, a SUSEP poderá determinar ao licitante vencedor, 
mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir 
corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço 
proposto. 

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

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações 
em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

b) verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com 
a iniciativa privada; 

g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas 
de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

j) estudos setoriais; 

k) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e 

l) demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 

6.11 Persistindo indício de inexequibilidade ou a identificação da inclusão de informações e/ou 
valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não 
comprovados documentalmente), a proposta será desclassificada. 

6.12 A inobservância do prazo fixado pelo Pregoeiro para a entrega das respostas e/ou informações 
solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados 
insuficientes/incompletos ocasionará a desclassificação da proposta. 
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7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

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

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

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

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

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

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

7.7 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar a planilha de custos e 
proposta de preços constantes do Termo de Referência, devidamente preenchidas e adequada 
ao valor do último lance junto com a cópia do acordo, convenção ou sentença normativa em 
dissídio coletivo no prazo de 4 (quatro) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro, em arquivo 
único, por meio da funcionalidade “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet. Também deverão 
ser enviados os documentos de habilitação solicitados pelo Pregoeiro. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial). Os licitantes 
que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar 
documentos que supram tais exigências. 

8.2 A verificação quanto à inexistência de débitos trabalhistas será realizada diretamente junto ao 
portal www.tst.jus.br/certidao. 

8.3 Quando necessário, o licitante detentor da melhor proposta, e que tiver sido considerado 
aceito, será convocado a encaminhar, num prazo máximo de 3 (três) dias úteis, os documentos 
originais a serem encaminhados ao Protocolo Geral da Susep, situado no subsolo do prédio da 
Avenida Presidente Vargas nº 730 – Centro, Rio de Janeiro, RJ, em envelope fechado e com os 
seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Divisão de Licitações - Pregão Eletrônico nº 10/2012 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
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8.4 Relativamente à qualificação técnica do licitante, quando solicitados, deverão ser 
encaminhados os seguintes documentos: 

a) no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, de execução de serviço de características semelhantes ao descrito no 
objeto. No caso de atestados ou certificados emitidos por empresa da iniciativa privada, não 
serão válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 
empresa proponente. São consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 
empresa proponente as empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou 
que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócia ou possua 
vínculo com a empresa emitente ou empresa proponente; 

b) Registro ou inscrição na entidade profissional competente da região a que estiver vinculado o 
licitante, compatível com o ramo de atividade objeto deste Pregão; 

c) documentação probatória do RAT, FAT e o código CNAE, para fins de comprovação do valor 
relativo ao Seguro de Acidentes de Trabalho. 

 

8.5 Relativamente à qualificação econômico-financeira do licitante, os seguintes procedimentos 
serão adotados: 

 

a) o licitante terá sua situação financeira avaliada com base na obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a um 
(>= 1),  resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG =                         Ativo Total 

            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC =      Ativo Circulante 

            Passivo Circulante 

 

b) o licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos 
no subitem anterior, quando de sua habilitação deverá comprovar, por meio de balanço 
patrimonial do último exercício social exigível, patrimônio líquido mínimo no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta, após a etapa de lances.  

8.6 A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de Habilitação 
sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 

8.7 A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará 
desclassificação do proponente. 

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

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

8.10 A não regularização da documentação dentro do prazo concedido “implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na 



6 

ordem de classificação, ou revogar a licitação” (art.4º, § 4º, Decreto nº 6.204, de 
05/09/2007). 

 

9. DOS RECURSOS 
 

9.1 Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la durante a sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em formulário próprio do sistema, explicitando suas razões, 
imediatamente após a abertura de prazo para tal. 

9.2 A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes quanto à intenção de recorrer 
importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor.  

9.3 O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o 
recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual somente 
recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.  

9.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

9.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  

9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Divisão de 
Licitações da SUSEP, situada na Avenida Presidente Vargas nº 730 – 8º andar Rio de Janeiro, 
em dias úteis, no horário de 10:00 às 13:00 horas e 14:00 às 17:00 horas, mediante 
agendamento prévio. 

9.7 O licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do recurso, por escrito, 
que será disponibilizado a todos os participantes. 

9.8 Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 3 (três) dias úteis, contados a 
partir do término do prazo do recorrente.  

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará o licitante às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17 de junho de 2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e ainda, no 
que couber, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, garantida a prévia defesa. 

10.2 A desistência de proposta ou lance sujeitará o licitante à aplicação de multa de 10% (dez por 
cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado, devidamente atualizado, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, 
conforme dispõe o item 3 do Edital. 

10.3 Em caso de inexecução do contrato, erro na execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
contratada estará sujeita às sanções administrativas previstas no Contrato (Anexo D do 
Edital). 

10.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de impedimento de 
licitar e contratar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

10.5 Será sempre assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos casos de sanção 
administrativa.  
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser 
enviada exclusivamente para o endereço eletrônico dilic.rj@susep.gov.br. 

11.2 O Pregoeiro, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

11.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

11.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
dilic.rj@susep.gov.br. 

11.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no portal 
ComprasNet para os interessados. 

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

11.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro com amparo na legislação pertinente, 
especialmente na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto nº 6.204 de 5 
de setembro de 2007 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993. 

11.8 A apresentação da proposta de preços na licitação implica que o licitante tomou conhecimento 
e está de pleno acordo com as normas e condições do Edital e seus anexos, tendo obtido todas 
as informações pertinentes à formulação de sua proposta, bem como às normas de execução 
do contrato. Não serão admitidas alegações posteriores acerca de quaisquer falhas ou omissões 
em sua proposta, bem como eximir-se de responsabilidade que deste fato decorra, durante a 
vigência do Contrato. 

11.9 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
Certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil subseqüente aos ora fixados. 

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

11.11 O Termo de Referência é o documento norteador, elaborado pelo setor requisitante da 
aquisição e que disciplina de forma detalhada os serviços que deverão ser adquiridos, fazendo 
parte integrante deste Edital. 

11.12 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

11.13 Os licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo 
acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados das eventuais republicações 
e/ou retificações de edital, de respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer 
outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de 
apresentação da proposta e da abertura da sessão pública. 

 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2012. 
 
 
 

Luiz Eduardo Ademi Teixeira 
Pregoeiro 



Ministério da Fazenda
Superintendência de Seguros Privados
Escritório de Representação do Gabinete no Distrito Federal - ERGDF

TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 02/2012

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de copeiragem, 
com fornecimento de mão de obra, equipamentos, gêneros alimentícios e material de consumo, a  
serem  executados  nas  dependências  da  Regional  da  Superintendência  de  Seguros  Privados  em 
Brasília,  localizada  no  Setor  Bancário  Sul,  Quadra  1,  Bloco  K,  13º  andar,  Brasília-DF,  na  forma  
especificada neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Os serviços a serem contratados são essenciais para atender os servidores e visitantes da 
SUSEP em Brasília (ERGDF). 
2.2 O ERGDF não dispõe em seu quadro funcional de cargos com a função de copeiragem, sendo  
assim, faz-se necessária a contratação de empresa para a prestação deste serviço.

3. QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA E QUALIFICAÇÃO

3.1. Para  fins  da  prestação  dos  serviços,  a  empresa  colocará  nas  dependências  da  SUSEP  o 
quantitativo de 01 posto de copeiro(a), Código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações): 5143-25.
3.2. A  escolaridade  mínima  exigida  será  do  Ensino  Fundamental  Completo  e  experiência 
profissional mínima de 06 (seis) meses.

4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO

4.1. O serviço a ser contratado será de forma contínua, conforme definição contida no Anexo I,  
da IN nº 02/2008, da Secretaria de Logística e da Informação do Ministério do Planejamento, uma vez 
que sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades deste ERGDF, bem como a 
necessidade do serviço é por mais de um exercício financeiro e continuamente.
4.2. Além disso, o serviço a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, 
de que trata a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e  
características  gerais  e  específicas  usualmente  encontradas  no  mercado,  podendo,  portanto  ser 
licitado por meio da modalidade Pregão.

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

5.1. Preparar café, chá, sucos, lanches e assemelhados, diariamente, quantas vezes for necessário 
ou solicitado;
5.2. Servir  água,  café,  chá,  lanches e  assemelhados,  sempre  que  solicitado,  inclusive  em 
gabinetes, reuniões e eventos;
5.3. Colocar bebidas para gelar;
5.4. Aquecer comidas e alimentos quando solicitado;
5.5. Manter os suportes para água mineral limpos, abastecidos e esterilizar garrafões com álcool 
em cada troca; 
5.6. Recolher toda a louça para a copa, lavar as louças sujas e guardá-las nos armários da copa;
5.7. Manter a copa e os armários das copas devidamente limpos e organizados;
5.8. Manter garrafas térmicas com café e com água quente fervida para o preparo de chá, quantas 
vezes for necessário e solicitado, em rotinas a serem definidas pelo Fiscal do Contrato;
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5.9. Controlar o estoque e o armazenamento dos gêneros alimentícios e materiais de limpeza da 
copa,  solicitando  reposição  quando  necessário,  não  deixando  que  falte  nenhum  tipo  de  gênero 
alimentício e nenhum outro tipo de material; 
5.10. Controlar o prazo de validade dos produtos;
5.11. Executar de forma completa e eficiente os serviços de conservação e organização da copa, 
incluindo limpeza de pias e azulejos; 
5.12. Executar de forma completa e eficiente os serviços de limpeza, conservação e organização 
dos equipamentos, materiais e utensílios utilizados para a execução de suas atividades;
5.13. Substituir,  imediatamente,  produtos  utilizados  na  execução  dos  serviços  de  limpeza  e 
conservação da copa, quando solicitado pelo Fiscal do Contrato;
5.14. Limpar a geladeira,  fogão, micro-ondas,  bebedouro e máquina de café,  quinzenalmente e 
sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato;
5.15. Cumprir normas sanitárias, desinfetando mensalmente a copa, de modo que insetos (moscas, 
baratas e formigas) não tenham condições de desenvolvimento na copa; 
5.16. Zelar pelos equipamentos e materiais de uso diário;
5.17. Executar outras tarefas afins, solicitadas pelo fiscal do contrato.

6. VISTORIA

6.1. O  licitante  poderá vistoriar  o local  onde serão executados os serviços  com o objetivo de 
inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes.
6.2. Tendo em vista  a faculdade da realização da vistoria,  os  licitantes  não poderão alegar  o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem 
das  obrigações  assumidas  ou  em  favor  de  eventuais  pretensões  de  acréscimos  de  preços  em 
decorrência da execução do objeto deste Pregão.

7. EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA

7.1. A empresa assumirá a responsabilidade e ônus pelo fornecimento, instalação e manutenção 
dos  equipamentos  a  serem empregados  neste  serviço,  bem como pelo  fornecimento  de  todo o 
material de consumo e de limpeza, necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados.
7.2. Se  julgar  que  qualquer  equipamento,  material  não  está  atendendo  adequadamente  o 
estipulado neste Termo de Referência, a SUSEP poderá, a qualquer tempo, solicitar a sua substituição.
7.3. a Contratada deverá providenciar a substituição dos equipamentos colocados à disposição e 
que apresentarem defeito, no prazo de 48 horas, a partir da solicitação da SUSEP.
7.4. Todos  os  materiais  empregados  nos  serviços  de  copa  deverão  ser  de  boa  qualidade  e 
previamente aprovados pela SUSEP, e entregues mensalmente e repostos sempre que necessário.
7.5. O  quantitativo  estimado  de  pessoal  do  ERGDF  é  de  11  pessoas,  devendo  o  serviço  de 
copeiragem atender, de forma satisfatória, a, no mínimo, este quantitativo de pessoal.
7.6. O quantitativo do material de consumo e de limpeza, especificado a seguir, não é exaustivo e 
apresenta,  tão  somente,  uma  estimativa  do  quantitativo  de  materiais,  devendo  a  CONTRATADA 
responsabilizar-se  pelo  fornecimento  de  todos  os  materiais,  incluindo o  emprego de  outros  não 
previstos, nas quantidades  necessárias à perfeita execução dos serviços para atender à demanda da 
SUSEP.

Dos Equipamentos:

7.8 01 (uma) cafeteira, nova, lacrada na caixa, capacidade de 2 Litros, potência 900 watts, corpo e 
depósito em aço inoxidável, torneiras de alavanca com cartucho VSP, resistência tubular e termostato 
de bulbo regulável, pés de alumínio fundido e sapatas anti-derrapantes.
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7.9 01 (um) carrinho ou cesto com rodinhas, em inox, para servir;

Do Material de Consumo

7.10. A  empresa  prestadora  dos  serviços  objeto  deste  Termo  de  Referência  deverá  fornecer  o 
material de consumo em quantidade para atender à demanda, conforme previsão a seguir:

ITEM Unidade de Fornecimento Estimativa

Açúcar cristal, de alta qualidade, em embalagem anti-
umidade para não petrificar, tabela com informação 
nutricional e registro no Ministério da Saúde.  

Embalagem com 1kg
1 por mês

Adoçante Dietético, de boa qualidade, podendo ser de 
sacarina ou de stévia. 

Embalagem com 100 ml 1 por trimestre

Água mineral Garrafão de 20 Lts 7 por mês

Botijão de Gás (GLP 2P 13) Unidade 02 por ano

Café Extraforte, tipo torrado, apresentação moído, 
embalagem alto vácuo. Normas Técnicas Laudo de 
Classificação de café feito pela ABIC. Acondicionados 
em embalagem de 500 gramas. Com data de 
fabricação e prazo de validade mínima 12 (doze) 
meses.

Embalagem com 500 gramas 4 por mês

Chá, de boa qualidade, em pelo menos três sabores, 
escolhidos pela SUSEP. 

Caixa com 15 sachês de 22 a 25 
gramas

3 por mês

Colher de chá com cabo de inox Unidade 24 (no início do 
contrato/reposição

Colher para café com cabo de inox Unidade 24 (no início do 
contrato/reposição

Copo de vidro fino para água Unidade 18 por ano 

Copo descartável, material amido de milho (ácido 
poliático), capacidade 180ml, aplicação líquidos frios e 
quentes, atóxico e biodegradável

Embalagem com 100 unidades 4 por mês

Copo descartável, material bagaço de cana, 
capacidade 50ml, aplicação líquidos frios e quentes, 
atóxico e biodegradável

Embalagem com 100 unidades 02 por mês

Garrafa térmica nova de pressão com ampola de inox, 
com capacidade de 1,8 litro

Unidade 1 (no início do 
contrato/reposição

Guardanapo dupla face com 50 unidades(24 x 32 cm) Fardo com 10 02 por ano

Jarra de vidro com capacidade de 2 litros Unidade 02 por ano

Palheta para mexer café, em plástico transparente, 
com aproximadamente 8,5 cm de cumprimento, em 
embalagem com 500 unidades.

Embalagem com 500 unidades 02 por ano

Toalha de papel, material papel alta alvura (100% 
fibras recicladas), tipo folha simples, comprimento 
200, largura 30, cor branca, super-resistente, rápida 
absorvição líquidos

Fardo com 4 2 por bimestre

Xícara para café com pires, em cerâmica Unidade 12 por ano

Xícara para chá com pires, em cerâmica Unidade 12 por ano
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Do Material de Limpeza

7.11.  A empresa prestadora dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá fornecer o 
material de limpeza em quantidade para atender à demanda, conforme previsão a seguir

ITEM Unidade de Fornecimento Estimativa

Água Sanitária Embalagem de 01 Litro 01 por mês

Álcool Gel, Embalagem de 01 Litro 01 por mês

Balde de plástico capacidade de 8 lts unidade 01 por semestre

Detergente, composição tensoativos aniônicos 
biodegradáveis, para remoção de gordura e sujeira em 
geral. Incolor, aspecto físico líquido 

Embalagem de 500 ml 04 por mês

Esponja  antibactéria  para  limpeza  dupla  face  de 
formato retangular

Unidade 02 por mês

Esponja de aço Embalagem com 08 unidades 01 por mês

Flanela Unidade 01 por mês

Limpador multiuso Embalagem de 500 ml 01 por mês

Luva Par 01 por trimestre

Pano de chão de saco alvejado Unidade 02 por mês

Pano de mão felpuda Unidade 01 por mês

Pano de prato, material esponja vegetal, comprimento 
60, largura 33, absorvente/lavável e biodegradável 

Unidade 02 por mês

Pano para pia Unidade 02 por mês

Rodo com base de 20 cm Unidade 01 por semestre

Sabão em barra glicerinado neutro 200 gramas 01 por mêsS

Sabão em pó, limpeza geral, alvejante,  biodegradável 
- embalagem 

500 gramas 01 por mês

Saco plástico para Lixo de resina termoplástica 
reciclada 

Unidade 20 por mês

Vassoura com base de 20 cm, de cerdas pet (reciclado) Unidade 01 por semestre

8. UNIFORME

8.1. A contratada deverá cuidar para que os profissionais indicados para a prestação dos serviços 
apresentem-se trajando uniformes sempre limpos fornecidos às suas expensas.
8.2. O uniforme deve ser aprovado previamente pela unidade fiscalizadora da SUSEP e conter as  
seguintes características básicas:

Descrição Quantidade  

Avental de cintura de gabardine ou brim na cor preta 2  (por semestre)
Calça de gabardine ou brim na cor preta 2 (por semestre)
Camisa de  tricoline ou algodão com, no mínimo 5% de elastano, de manga curta com 
emblema da empresa na cor branca 3 (por semestre)

Par de meia social ¾ cor natural 6 (por semestre)
Rede para cabelo para coque na cor preta 2 (por semestre)
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Sapato preto com ponta arredondada (tipo boneca) com, no máximo, 03 centímetros de  
salto ou sapatilha sem salto

1 (por semestre)

8.3. O primeiro conjunto do uniforme deverá ser entregue antes do início dos serviços.
8.4. Todos os uniformes estarão  sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, 
poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas nesse item.
8.5. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor, 
modelo, desde que aceitas pela SUSEP.
8.6. Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários, mediante recibo (relação nominal), cuja 
cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega.
8.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho.

9. HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Os serviços serão executados em dias úteis dentro do período de 7:00 horas às 20:00 horas, 
conforme a necessidade da SUSEP, mantendo carga horária de 40 horas semanais, 8 horas diárias, 
conforme estabelecido na legislação trabalhista.

10. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

10.1. A execução do contrato será avaliada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que 
compreendam a mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos:
10.1.1. Os  resultados  alcançados  em  relação  ao  contratado,  com  a  verificação  dos  prazos  de 
execução e da qualidade demandada;
10.1.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional  
exigidas;
10.1.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
10.1.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
10.1.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
10.1.6. A satisfação do público usuário.

11. CUSTO MÉDIO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo médio mensal do serviço a ser contratado é de R$ 5.528,00 (Cinco mil quinhentos e 
vinte oito reais), perfazendo um custo médio anual de R$ 66.336,00 (Sessenta seis mil trezentos trinta 
seis reais).
11.2. O valores acima foram aferidos em pesquisa de preços com empresas do ramo no mercado.

12. PAGAMENTO

12.1. Em  contraprestação  aos  serviços  prestados,  o  pagamento  será  efetuado  pela  SUSEP  em 
parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta  
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis,  após a data do atesto na nota fiscal/fatura pelo fiscal  do 
Contrato,  se  a  mesma,  devidamente  discriminada  e  acompanhada  de  todos  os  documentos 
necessários ao pagamento, for entregue no Protocolo do ERGDF até o 5º dia útil do mês subsequente  
ao vencido e atestada pelo Fiscal do Contrato. Caso não seja respeitado este prazo pela Contratada, o  
pagamento será realizado de acordo com a disponibilidade da Contratante.
12.2. Os  pagamentos  estão  condicionados  à  comprovação  de  recolhimento  das  contribuições 
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devidas  à  Seguridade  Social  e  ao  Fundo  de  Garantia  do  Tempo de  Serviço  -  FGTS,  relativas  ao  
empregado da contratada posto à disposição da contratante e de toda documentação prevista nas 
Instruções normativas referentes ao serviço prestado, tais como:

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

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

12.2.3. comprovante  da  regularidade  fiscal,  constatada  através  de  consulta  "on-line"  ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou, na impossibilidade de acesso ao 
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
art. 29 da Lei 8.666/93;

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

12.2.5. comprovante ANUAL de encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego do 
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), nos casos de admissão e demissão de 
funcionários; 

12.2.6. comprovante do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou  
fatura  vencida,  compatível  com os  empregados  vinculados  à  execução contratual,  nominalmente  
identificados, na forma do § 4º, do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de  
mão  de  obra  diretamente  envolvida  na  execução  dos  serviços  na  contratação  de  serviços 
continuados;

12.2.7. folha de pagamento do funcionário vinculado à execução contratual;
12.2.8. comprovante de pagamento do salário, vale alimentação e vale transporte do mês 

anterior devidamente assinados pelo funcionário vinculado à execução contratual;
12.2.9. comprovante do GFIP e SEFIP, referentes ao empregado nominalmente identificado 

vinculado à execução contratual;
12.3. Previamente  à  contratação  e  antes  de  cada  pagamento,  será  emitida,  pela  contratante, 
através de consulta “on line”, certidão que comprove a regularidade da situação da empresa junto ao 
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;
12.4. A empresa contratada poderá ser penalizada, de acordo com a legislação vigente, caso não 
mantenha regular suas certidões obrigatórias.
12.5. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções, a contagem do prazo iniciará a 
partir da nova data de entrega, no protocolo da CONTRATANTE;
12.6. As multas e retenções que porventura existam poderão ser, a critério da Administração da  
SUSEP, deduzidas no próprio valor a ser pago ou da garantia do contrato.
12.7. Do  valor  do  pagamento  mensal  serão  deduzidos  os  valores  das  faltas  dos  empregados 
designados  para  a  prestação  dos  serviços,  observada  a  legislação  pertinente,  devendo  a  fatura 
discriminar os cálculos e os valores correspondentes. 
12.8. No valor ajustado neste contrato estão incluídas todas as despesas com mão de obra, taxas, 
emolumentos e quaisquer encargos diretos ou indiretos, enfim, todos os componentes de custo dos 
serviços necessários à execução do objeto deste contrato.
12.9. Serão deduzidos do valor da nota fiscal  ou fatura, os impostos e contribuições, conforme 
legislação específica vigente. 
12.10. 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.
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12.11. A  contratada  deverá  obedecer  toda  a  legislação  vigente  no  que  se  refere  ao  tipo  de 
fatura/nota fiscal a ser apresentada, especialmente no tocante a obrigatoriedade de emissão de nota  
fiscal eletrônica.

13. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13.1. No que couber, a empresa contratada deverá observar o disposto na Instrução Normativa nº. 
1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do  
Planejamento, Orçamento e Gestão, em especial no Capítulo III.

14. PROPOSTA

14.1. A proposta deverá contemplar todos os custos com a prestação do serviço objeto deste Termo 
de Referência.
14.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito  de  pleitear,  após  apresentação  da  proposta,  qualquer  alteração,  sob  a  alegação  de  erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto, salvo se justificado pela licitante e aceito pela SUSEP.
14.3. A proponente deverá obrigatoriamente:

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

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

14.3.3 Anexar copia de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria 
vigente;

14.3.4. Atender, no que for cabível à Instrução Normativa nº 02/2008  da Secretaria de 
Logística e da Informação do Ministério do Planejamento e suas alterações;

14.3.5. Atender a toda a legislação de licitações e contratos.
14.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1 A Contratante obriga-se a:
15.1.1 Proporcionar  as  facilidades necessárias  ao perfeito  desenvolvimento dos serviços,  

permitindo livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do 
serviço.

15.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA.

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

15.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado.
15.1.5 Atestar as notas fiscais correspondentes e efetuar o pagamento mensal devido pela 

execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
15.1.6. Disponibilizar local adequado para troca de roupa do empregado da CONTRATADA.
15.1.7. Destinar locais adequados para a guarda de materiais, equipamentos e utensílios a 

serem utilizados nos serviços.
15.1.8. Comunicar  à  CONTRATADA  quaisquer  irregularidades  observadas  na  execução  do 

serviço contratado.
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16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. Fornecer  mão-de-obra apta a desempenhar os  serviços,  em conformidade com o item 5 
deste Termo de Referência.
16.2. Ministrar  orientação,  treinamento  e/ou  reciclagem  suficiente  ao  executante  do  serviço, 
sempre que se fizer necessário.
16.3. Implantar  de  forma  adequada,  a  planificação,  execução  e  supervisão  permanente  dos 
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa 
e constante.
16.4 Nomear um supervisor com a missão de garantir a continuidade e o bom andamento dos 
serviços, cabendo a ele tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas
todas as falhas detectadas.
16.5. Proceder,  por  intermédio  do  supervisor,  a  uma  revisão  minuciosa  de  todos  os  serviços 
prestados através de uma vistoria mensal obrigatória às dependências da CONTRATANTE.
16.6. Manter seu empregado devidamente uniformizado, identificando-o através de crachá com 
fotografia recente, fornecido pela CONTRATADA, orientando-o a manter-se limpo e asseado.
16.7. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes direta ou indiretamente pela execução 
destes  serviços  tais  como:  aquisição  de  materiais,  equipamentos  e  utensílios,  treinamento  e/ou 
reciclagem,  salários,  encargos  sociais,  previdenciários,  trabalhistas,  fiscais,  comerciais, 
administrativos,  uniformes,  vales-refeição,  vales-transporte,  inclusive  em caso  de  paralisação  dos 
transportes coletivos, sendo incluída a contratação e demissão de seu empregado, observando o piso 
salarial  referente  à  categoria  funcional,  resultantes  da  execução  do  contrato  e  em  relação  aos 
empregados indicados pela mesma para a execução dos serviços contratados. A inadimplência da  
CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por  
seus pagamentos nem poderá onerar o objeto deste Contrato.
16.8. Apresentar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento de 
salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais.
16.9. Responsabilizar-se, ressarcindo, todo e qualquer dano à CONTRATANTE, ou a terceiros, em 
decorrência de ação ou omissão de seu empregado.
16.10. Responsabilizar-se  pelo  cumprimento,  por  parte  de  seus  empregados,  das  normas 
disciplinares determinadas pela CONTRATANTE.
16.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seu 
empregado acidentado, ou com mal súbito, por meio de seus representantes.
16.12. Responsabilizar-se pela integridade de seus empregados na execução do serviço, devendo 
manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  seguro  pessoal  de  seus  empregados,  apresentando  à 
fiscalização do contrato a apólice de seguro individual ou em grupo.
16.13. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
16.14. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom funcionamento da rotina da 
CONTRATANTE.
16.15. Fornecer todos os materiais, equipamentos e utensílios, necessários, adequados e suficientes 
à execução dos serviços.
16.16. Fornecer equipamentos elétricos com sistemas de proteção de modo a evitar danos à rede 
elétrica da CONTRATANTE.
16.17. Identificar  todos os  equipamentos,  utensílios  de  sua  propriedade  de  forma a  não  serem 
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE e mantê-los em perfeitas condições de 
uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte quatro) horas.
16.18. Quando for necessário retirar qualquer material para conserto, a contratada deverá deixar na 
SUSEP outro produto (como reposição) para que não haja descontinuidade da prestação do serviço;
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16.19. Observar  conduta  adequada  na  utilização  dos  materiais,  equipamentos  e  utensílios, 
objetivando a correta higienização nos respectivos manuseios.
16.20. Responsabilizar-se  pela  guarda,  segurança  e  proteção  de  todos  os  seus  materiais, 
equipamentos e utensílios até o término do Contrato.
16.21. Substituir qualquer saneante domissanitário ou equipamento cujo uso seja considerado pela  
CONTRATANTE prejudicial à boa conservação de seus pertencentes, equipamentos ou instalações, ou  
ainda, que não atendam às necessidades.
16.22. Manter e exigir de seu empregado sigilo sobre dados ou informações que porventura venha a  
ter conhecimento por força da contratação.
16.23. Instruir seu empregado a tratar os demais servidores da CONTRATANTE com urbanidade e 
respeito.
16.24. Instruir seu empregado, quanto à prevenção de incêndio nas áreas da CONTRATANTE.
16.25. Cobrir  qualquer  ausência  de  seu  empregado  por  outro  de  mesma  função,  devidamente 
habilitado, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente à unidade serviço/dia caso a 
substituição não ocorra dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
16.26. Treinar o empregado substituto nas instalações da CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, antes de haver substituições não imediatas, tais como férias, rescisão, licença, a fim de não  
prejudicar o bom andamento do serviço.
16.27. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seu empregado, bem como permitir 
ao fiscal do Contrato o acesso a estas informações sempre que necessário.
16.28. Tomar  todas  providências  para  o  cumprimento  das  normas  regulamentadoras  sobre 
segurança e medicina do trabalho, inclusive quanto ao uso de equipamentos de proteção individual,  
se necessário.
16.29. Manter a disciplina nos locais dos serviços substituindo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a notificação qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE.
16.30. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pelo gestor do contrato.
16.31. Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor a ser contratado.
16.32. Promover anotação, registro, aprovação e outras exigências dos Órgãos competentes com 
relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes.
16.33. Fornecer  comprovante  de  cumprimento  de  suas  obrigações  com  a  legislação  em  vigor, 
inclusive  comprovação de pagamento  e  obediência  ao  piso  salarial,  valor  de vales,  relativos  aos  
empregados colocados à disposição da CONTRATANTE sem que este ou outro ato caracterize vínculo  
empregatício com a CONTRATANTE.
16.34. Observar  toda  a  legislação  vigente  no  que  se  refere  ao  tipo  de  fatura/nota  fiscal  a  ser 
apresentada, especialmente no tocante a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica.
16.35. Manter durante toda a vigência e validade deste contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.
16.36. manter sede, filial ou escritório em Brasília/DF com capacidade operacional para receber e 
solucionar  qualquer  demanda  da  Administração,  bem  como  realizar  todos  os  procedimentos 
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.
16.37. Prestar os serviços contratados segundo os critérios de sustentabilidade ambiental previstos 
na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010.
16.38. Cumprir  as  exigências  dos  órgãos  competentes  com  relação  aos  serviços,  inclusive 
responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes.
16.39. Atender, no que for cabível, a Instrução Normativa SLTI nº 02/2008 e suas alterações, toda a 
legislação trabalhista e as demais legislações pertinentes.
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17. FISCALIZAÇÃO

17.1. A fiscalização dos serviços  será  exercida  pela  SUSEP,  através  de servidor  do Escritório  de 
Representação  do  Gabinete  no  Distrito  Federal  -  ERGDF,  o  que  não  exclui  e  nem  diminui  a  
responsabilidade da CONTRATADA com a perfeita execução, fiscalização e supervisão dos serviços por  
pessoa habilitada;
17.2. A Contratada se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SUSEP quanto à  
execução dos serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

18. INSTRUMENTO CONTRATUAL

18.1. As  obrigações  decorrentes  da  presente  licitação  serão  formalizadas  por  instrumento 
específico escrito de contrato, do qual farão parte, independentemente de transcrição, o edital e seus 
anexos e a respectiva proposta, celebrado entre a Superintendência de Seguros Privados e a licitante  
vencedora, que observará os termos da Lei n° 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, do edital e demais  
normas pertinentes.
18.2. Após a homologação da licitação, por ocasião da emissão de empenho em favor da licitante 
vencedora,  bem como previamente à assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de 
outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação.
18.3. Caso o proponente homologado não esteja inscrito no SICAF, a sua inscrição nesse Sistema 
deverá ser feita pela Administração, sem ônus para o proponente, antes da contratação, com base no 
reexame da documentação apresentada para habilitação, devidamente atualizada.
18.4.  O  contrato terá vigência  de 12 (doze)  meses,  contados a partir  da  data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos 
do inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. O  atraso  injustificado  na  execução  do  objeto  deste  Termo  sujeitará  o  contratado  a 
penalidades, na forma prevista no instrumento no contrato, obedecendo sempre à legislação vigente.
19.2. Em  caso  de  inexecução  do  contrato,  erro  de  execução,  execução  imperfeita,  mora  de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a contratada 
estará sujeita às seguintes sanções administrativas:
19.2.1.  I- Advertência:
19.2.2.  II- Multas:
19.2.2.1. Diária  de  1%  (um por cento) sobre o valor correspondente a  12 (doze) meses  do 
Contrato, por dia de atraso no início da prestação dos serviços, limitados a 10% (dez por cento) do  
mesmo valor, por ocorrência, independentemente das demais sanções cabíveis;
19.2.2.2. Diária de  2% (dois por cento) sobre o valor  mensal  fixo do contrato, por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nos outros itens deste inciso, e aplicada
em dobro na sua reincidência, independentemente das demais sanções cabíveis;
19.2.2.3. Diária  de  5%  (cinco por cento) do valor  mensal  fixo do Contrato, pela recusa em 
corrigir  ou  substituir  qualquer  serviço ou material  rejeitado ou  com defeito,  caracterizando-se  a  
recusa,  caso a correção ou substituição não se efetivar no tempo estipulado pela SUSEP, que se  
seguirá à data da comunicação formal da rejeição, independentemente das demais sanções cabíveis.
19.2.2.4. Diária de 10% (dez por cento) do valor mensal fixo do Contrato, pelo descumprimento 
das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, caso a correção não se efetivar no tempo estipulado  
pela  SUSEP,  que  se  seguirá  à  data  da  comunicação  formal  da  rejeição,  independentemente  das 
demais sanções cabíveis.
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19.2.2.5. De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do Contrato 
no caso de sua rescisão por ato unilateral  da  Administração,  motivado por culpa da contratada, 
inclusive pelo descumprimento das obrigações e encargos sociais  e trabalhistas,  garantida  defesa 
prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
19.2.3  III- Impedimento de licitar e contratar com a União, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais, para a licitante que, convocado dentro do prazo  
de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no 
edital,  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução de  seu  objeto,  não  
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa. 
19.3 Em todas as situações, independentemente da aplicação de multas e impedimento de licitar 
e contratar com a Administração, poderá ser aplicada a pena de advertência, caso a Administração da  
Autarquia julgue mais conveniente face às circunstancias do caso específico; 
19.4 As penalidades poderão ser combinadas e não há necessidade de primeiro serem aplicadas  
penas mais brandas, podendo a SUSEP, dependendo do ocorrido, aplicar diretamente as penalidades  
mais graves.
19.5 No processo de aplicação de sanções, será sempre assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa da empresa contratada dentro dos prazos legais estipulados. 

20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

20.1. Este  Termo  de  Referência  foi  elaborado  em  cumprimento  ao  disposto  na  Lei  8.666/93, 
Decreto 2.271/97, Lei 10.520/2002, Decreto 3.555/2000, Decreto 5.450/2005, Instruções Normativas  
SLTI/MPOG nº 2/08 e 01/2010 e todas as respectivas alterações.

Brasília, 13 de julho de 2012.

Natália Gimenez Soares Martins
Analista Técnica

Matrícula SIAPE Nº 1511402
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TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 02/2012

ANEXO I

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo  

Licitação Nº  

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

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

B Município/UF 

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

D Nº de meses de execução contratual 12

* Informar qual é o Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo e a data base.
* Deverá ser entregue cópia do Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 

Identificação do Serviço

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

Copeiragem Número de postos 1 posto

ANEXO I - A
PLANILHA I – MÃO-DE-OBRA

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

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

1 Tipo de serviço Serviço contínuo de copeiragem.

2 Salário Normativo da Categoria Profissional

3 Categoria profissional copeiro

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)
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MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade 

D Adicional noturno Não aplicável

E Hora noturna adicional Não aplicável

F Adicional de Hora Extra Não aplicável

G Intervalo Intrajornada

H Outros (especificar)

Total da Remuneração

Nota (1): A empresa deverá incluir os percentuais de adicionais pagos a cada categoria, desde que seja  
devido por disposição expressa da legislação aplicável e desde que sejam devidos na contratação em  
questão.
Nota (2): Não deverão ser previstas horas extras e horas para serviço noturno.
Nota (3): Não serão aceitas propostas que contenham valores de salários inferiores aos estabelecidos em  
convenção coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, vigente na data da abertura da sessão  
pública do Pregão

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte

B Auxílio alimentação: Vales, cesta básica etc.

C Assistência médica e familiar

D Auxilio creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar)

Total de Benefícios mensais e diários 

Nota (1): o valor informado deverá ser o custo real do insumo, já descontado o valor eventualmente pago  
pelo empregado.
Nota (2): Os itens C, D, E e F deverão ser preenchidos de acordo com a legislação vigente, com a convenção  
escolhida adotada e com os benefícios específicos de cada empresa.

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes (valor mensal por funcionário)

B Materiais (valor mensal)

C Equipamentos (valor mensal)

D Outros (especificar)

 Total de Insumos diversos  
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Nota: Os valores dos itens deste Módulo são os valores anuais do INSUMO divididos pelo número de meses  
da execução contratual.

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)

A INSS 

B SESI ou SESC

C SENAI ou SENAC

D INCRA

E Salário Educação 

F FGTS 

G Seguro acidente do trabalho

H SEBRAE

TOTAL

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação  
vigente.
Nota (2) – Os percentuais são incidentes sobre a remuneração.
Nota (3) – Deverá ser encaminhada a documentação do RAT, FAT e o código CNAE, para fins de  
comprovação do valor do item G.

Submódulo 4.2: 13º Salário e Adicional de Férias

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

A 13º Salário

B Adicional de Férias

Subtotal

C Incidência do Submódulo 4.1. sobre o 13º salário e adicional de férias

Total

Submódulo 4.3: Afastamento Maternidade

4.3 13º Afastamento Maternidade % Valor (R$)

A Afastamento Maternidade

B Incidência do Submódulo 4.1. sobre o afastamento maternidade

Total

Submódulo 4.4: Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado
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C Multa do FGTS sobre aviso prévio indenizado

D Aviso prévio trabalhado

E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

Total

Submódulo 4.5: Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$)

A Férias

B Ausência por doença

C Licença paternidade

D Ausências legais

E Ausência por acidente do trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição

Total

QUADRO RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

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

4.1 13 º salário + Adicional de férias

4.2 Encargos previdenciários e FGTS

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo de rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

4.6 Outros (especificar)

TOTAL  
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MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

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

A Custos Indiretos

B Tributos

B1. Tributos Federais (especificar)

B.2. Tributos Estaduais (especificar)

B.3. Tributos Municipais (especificar)

B.4. Outros tributos (especificar)

C Lucro

TOTAL

Nota (1): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.
Nota (2): A empresa deverá preencher os percentuais referentes ao PIS e à COFINS, de acordo com seu  
regime de tributação 
Nota (3): Conforme Acórdão 1.595/2006 – Plenário - TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a  
Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos  
de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.

ANEXO I - B

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A + B + C + D)

E Módulo 5 – Custos Indiretos, tributos e lucro

Valor Total por Empregado  
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ANEXO I – C

QUADRO RESUMO – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de 
serviço (A)

Valor proposto 
por empregado 

(B)

Qtde de 
empregados por 

posto (C)

Valor proposto por 
posto (D) = (B X C)

Qtde. de 
postos (E)

Valor total do serviço 
(F) = (D X E)

Copeiragem R$ 1 R$ 1 R$

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

ANEXO I – D

QUADRO DEMONSTRATIVO – VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Valor Global da Proposta

Descrição Valor (R$)

A Valor Proposto por unidade de medida (valor do posto)

B Valor mensal do serviço

C Valor Global da Proposta (valor mensal x 12 meses)

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço
Nota (2): O valor proposto por unidade de medida, neste caso, é o valor do posto.



 
 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
 

Contrato para prestação de serviços 
auxiliares de copeiragem que fazem 
entre si a Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP e a < NOME DA 
EMPRESA>. 

 
 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada 
ao Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na 
Avenida Presidente Vargas, n° 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo 
(a) <cargo do ordenador de despesas>, Sr. <nome do ordenador de despesas>, 
<nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de identidade nº <n° da 
identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do 
CPF>, consoante delegação de competência conferida pela Portaria SUSEP n° XXXX , de 
XX de XXXXX  de 20XX , doravante denominada CONTRATANTE  e a <nome da 
empresa>, inscrita no CNPJ – MF sob o nº <n° do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato 
representada pelo <nome do representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do 
documento de identidade nº <n° da identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito 
no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, doravante denominada CONTRATADA , ajustam entre 
si e celebram o presente Contrato, nos termos do Pregão Eletrônico nº X/20XX , 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 15414.300060/2012-87, mediante as condições inseridas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de 
copeiragem, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, gêneros alimentícios e material 
de consumo, a serem executados nas dependências da Regional da Superintendência de 
Seguros Privados em Brasília, localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, 13º 
andar, Brasília-DF, conforme quadro abaixo: 

 
Serviços Postos Escolaridade Carga Horária Experiência 

Copeiragem 1 (um) com 
uniforme.  

Nível Fundamental 
Completo 

8 (oito) horas diárias Mínimo 6 (seis) 
meses 

 



CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

 

A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a partir 
de XX de XXXXX de 20XX, 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 no período e na forma estipulados nos 
itens X (Objeto) e X (Descrição detalhada dos serviços e metodologias de trabalho), 
constante do Anexo X do Edital de Pregão Eletrônico n° XX/2012. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Compete à CONTRATADA: 

a) Utilizar, na prestação do serviço, mão de obra pertence à Categoria Econômica 
pertinentes ao serviço que será prestado, sendo: 

I) Para a prestação de serviços continuados de copeiro, Código Brasileiro de 
Ocupações – CBO do Ministério do Trabalho e Emprego nº 5134-25. 

b) Implantar, na data de início da vigência do contrato, o posto de serviço contratado, 
no horário e local fixado no Contrato, informando em tempo hábil qualquer motivo 
impeditivo ou que impossibilite de assumir o posto conforme estabelecido no 
contrato. 

c) Fornecer mão de obra capacitada, com idade não inferior a 18 anos, para exercer a 
função referente ao objeto deste Edital. O profissional deverá estar devidamente 
treinado e adaptado ao serviço, e este deverá ser prestado mesmo em estado de 
greve da categoria, através de esquema de emergência. 

d) Selecionar e preparar rigorosamente o empregado que irá prestar o serviço, 
encaminhando funcionário portador de atestado de antecedentes criminais 
atualizado, documento que ficará de posse da contratada, com cópia junto aos 
arquivos da contratante. Sua função profissional deverá estar devidamente 
registrada em sua carteira de trabalho. 

e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação do serviço, sem prévia e 
expressa anuência da Contratante. 



f) Efetuar, conforme o disposto no art. 19-A da IN SLTI/MPOG nº 2/08, o pagamento 
do salário do seu empregado, utilizado diretamente na prestação do serviço 
contratado, via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da Administração. 

g) Apresentar a contratante, no prazo máximo de três dias, o comprovante da 
transferência bancária realizada para a quitação das obrigações trabalhistas. 

h) Fornecer, juntamente com os demais documentos que acompanham a fatura 
mensal, todos os dados necessários para que a contratante possa viabilizar os 
depósitos previstos nos incisos II e IV do art. 19-A da IN SLTI/MPOG nº 2/08, tais 
como os dados bancários (banco, agência, conta corrente e conta vinculada) e os 
pessoais de seu trabalhador diretamente vinculados à execução do contrato (nomes, 
nº do CPF) e demais dados necessários para essa finalidade. 

i) Manter vínculo empregatício formal e expresso com seu empregado, sendo 
responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento 
dos encargos sociais e trabalhistas, fiscais e parafiscais, emolumentos, além de 
seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica 
da contratada, incidentes sobre o objeto do contrato, ficando ressalvado que a 
inadimplência da contratada para com estes encargos, não transfere à contratante a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, e 
ensejará a rescisão do contrato, caso a contratada, uma vez notificada para 
regularizar as pendências, permaneça inadimplente. Fica esclarecido de que não se 
estabelece, por força da prestação do serviço objeto do contrato, qualquer relação 
de emprego entre a contratante e o empregado que a contratada fornecer para 
execução do serviço. 

j) Agir segundo as diretrizes da Administração em todos os aspectos da contratação. 

k) Cumprir horários e periodicidade para a execução do serviço fixado pela 
Administração, em consonância com a Fiscalização do Contrato. 

l) Responsabilizar-se integralmente pelo serviço contratado, nos termos da legislação 
vigente, e efetuá-lo de acordo com as especificações constantes do contrato. 

m) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente 
do serviço, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando o serviço de 
forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as 
dependências objeto do serviço. 

n) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

o) Nomear funcionário (preposto), aceito pela Administração, no local de prestação 
do serviço, para orientar a execução do serviço, bem como manter contato com o 
fiscal da contratante, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom 
cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações daquele e, por 
consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas 
detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93. 

p) Repor, imediatamente, qualquer funcionário, nos casos de faltas ou impedimentos e 
substituir, em 24 horas, sempre que exigido pela Administração e 
independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado 
cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 



inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Contratante ou ao interesse do 
Serviço Público, ou, ainda, entendida como inadequada para prestação do serviço. 
Para cumprir estas determinações a empresa deverá manter um cadastro atualizado 
de candidatos para cada posto. 

q) Assumir as despesas que incidiram ou venham a incidir sobre o Contrato, com 
exceção da publicação de seu extrato e dos Termos Aditivos pertinentes no Diário 
Oficial da União, cuja publicação será providenciada e custeada pela 
Administração. 

r) Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados, à contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou 
culposamente, nos locais de trabalho. 

s) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, os danos causados, comprovadamente, por seus funcionários. 

t) Ressarcir o valor correspondente aos danos causados em bens de propriedade da  
contratante, o qual será calculado de acordo com o preço de mercado e recolhido 
por depósito a favor da contratante através de Guia de Recolhimento da União - 
GRU, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação, garantida 
previamente ampla defesa e contraditório. Se o valor dos danos não for pago, ou 
depositado, será automaticamente descontado da garantia e, se necessário, do 
pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso de saldo insuficiente, o valor 
complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. A reparação dos 
danos causados em bens de propriedade de terceiros deverá ser efetuada aos 
mesmos, no prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da notificação. 

u) Os funcionários deverão apresentar-se ao trabalho pontualmente, obedecendo às 
regras básicas de higiene. 

v) Propiciar aos empregados todas as condições necessárias para o perfeito 
desenvolvimento do serviço. 

w) Submeter à contratante, antes do início da execução do serviço, a relação de 
empregados, acompanhada da respectiva documentação e informação quanto à 
distribuição destes nos postos. 

x) Alocar, para a execução do serviço, o número de empregados previsto na proposta 
e no contrato administrativo. 

y) Informar aos seus empregados da proibição de retirarem-se dos prédios ou 
instalações da contratante portando volumes ou objetos, sem a devida autorização 
do Fiscal do Contrato. 

z) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela Administração. 

aa) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com 
fotografia recente, e provendo-o de Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
adequados. 

bb) Os custos dos uniformes e equipamentos não poderão ser repassados a seus 
funcionários e deverão ser substituídos no prazo estabelecido pelas convenções 
coletivas das respectivas categorias, ou, na ausência delas, conforme disposto no 
subitem 5.3.2.  



cc) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
encarregados, assumindo ainda as responsabilidades civil e penal, bem como as 
demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades. 

dd) A empresa contratada será responsável pela integridade de seus empregados na 
execução do serviço, devendo manter, durante a vigência do contrato, seguro 
pessoal de seus empregados, apresentando à fiscalização do contrato a apólice de 
seguro individual ou em grupo. 

ee) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 
municipal, as normas de segurança da Administração, inclusive quanto à prevenção 
de incêndios e às de segurança e medicina do trabalho. 

ff) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração. 

gg) Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 
bem como as ocorrências havidas (em livro próprio), efetuando a reposição 
imediata da mão de obra em caso de ausência ou greve da categoria, através de 
esquema de emergência. 

hh) Apresentar, quando e se solicitado pela fiscalização do contrato, relatório que 
ateste o serviço e o grau de satisfação com os mesmos, a ser providenciado junto 
ao responsável pela Unidade onde os serviços foram prestados. 

ii) Impedir que o empregado responsável por falta disciplinar qualificada como de 
natureza grave, seja mantido ou retorne à atividade nas dependências da 
contratante. 

jj) Manter os funcionários uniformizados e identificados com crachá, o qual deverá 
conter foto recente, nome completo, empresa prestadora, posto e, em destaque e de 
fácil leitura, nome abreviado pelo qual poderá ser identificado o funcionário. O 
modelo de uniforme será o proposto pela Contratante. Caso a Contratada possua 
modelo padrão, este poderá ser submetido à fiscalização do Contrato e, se 
aprovado, poderá ser utilizado. 

kk) Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas 
e utensílios, objetivando a correta execução do serviço. 

ll) Atender prontamente quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
do Contrato. 

mm) Comunicar à contratante quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus 
empregados quando da execução do serviço contratado, que prejudiquem ou 
possam prejudicar a qualidade do serviço ou comprometer a integridade de pessoas 
e do patrimônio público. 

nn) Fornecer número telefônico fixo ou móvel e fax, objetivando a comunicação rápida 
no que tange ao serviço contratado. 

oo) Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da 
contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus 
empregados. 

pp) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem 
prévia e expressa anuência da contratante. 



qq) Comprovar o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais. 

rr) Até que a contratada faça tal comprovação, a contratante reterá a garantia prestada, 
podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da 
empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da 
vigência contratual, conforme previsto no § único do art. 35 da IN SLTI/MPOG nº 
2/08. 

ss) Apresentar garantia que cubra no mínimo a eventual aplicação de sanção de multa, 
bem como o inadimplemento dos encargos sociais e trabalhistas, conforme 
disciplinado no edital da licitação. 

tt) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu 
valor inicial atualizado. 

uu) Não contratar empregado para prestar serviço para a Contratante que seja familiar 
de agente público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança na 
Contratante, em conformidade com o disposto no artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 
4 de junho de 2010. Considera-se familiar o cônjuge, ou companheiro ou parente 
em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Compete à CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu 
serviço dentro das normas deste Contrato. 

b) Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e 
documentar as ocorrências havidas. 

c) Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as 
preestabelecidas neste Contrato. 

d) Disponibilizar ambiente para acomodação dos funcionários em serviço. 

e) Efetuar os pagamentos devidos.  

f) Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução do 
serviço contratado. 

g) Anotar no Livro de Ocorrências providenciado pela Contratada, as ocorrências 
relacionadas com a execução do serviço contratado, determinando o que julgar 
necessário à regularização das faltas e defeitos observados. 

h) Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada. 

i) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

j) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, 
em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato. 



CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA  

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

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

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

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

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

Parágrafo quinto. De acordo com o inciso XIX do Art. 19 da Instrução Normativa 
MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, nos casos de serviços continuados, a validade da 
garantia deverá ser de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser 
renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 
1993, para os serviços continuados com uso intensivo de mão de obra com dedicação 
exclusiva, com a previsão expressa de que a garantia somente será liberada ante a 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 
contratação, e que caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas 
trabalhistas diretamente pela Administração 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância estimativa mensal de 
R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxx).  

Parágrafo único. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis 
(equipamentos e infra-estrutura necessários à execução dos serviços) já pagos ou amortizados 
no primeiro ano da contratação, deverão ser eliminados como condição para a renovação. 



CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO 

O valor contratual acima poderá ser repactuado, desde que sejam observados os 
prazos estipulados no Decreto nº 2271, de 7 de julho de 1997 e na Instrução Normativa 
MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008. 

Parágrafo primeiro. O prazo inicial para a contagem do interregno de um ano para 
a primeira repactuação se dará a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, ou 
seja, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o 
salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da 
repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente. 

a) Em eventuais repactuações posteriores, o prazo mínimo de um ano conta-se a 
partir da data do fato gerador que ensejou a última repactuação ocorrida. 

Parágrafo segundo. Advindo prazo legal para repactuação do Contrato, caberá à 
CONTRATADA  apresentar a formalização do pedido de repactuação, acompanhado da 
demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do Contrato, bem como cópia 
do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, contendo o respectivo nº. de registro no 
MTE, de acordo com a planilha inicialmente apresentada, devidamente justificada, efetuando 
os cálculos e submetendo-os à aprovação da CONTRATANTE. 

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

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

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

Parágrafo sexto. A CONTRATADA  terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE do Acordo, Dissídio ou 
Convenção Coletiva para solicitar a repactuação do Contrato, sob pena de preclusão dos seus 
efeitos retroativos, tornando-se única e exclusiva responsável pelos prejuízos decorrentes da 
não apresentação da solicitação no prazo informado. 

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

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



CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO  

O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da 
CONTRATADA , em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária em conta corrente 
por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de 
barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá 
até o 5º (quinto) dia subsequente ao devido ateste, que deverá ser efetuado pela fiscalização 
do contrato em até 2 (dois) dias úteis, após a apresentação dos documentos de cobrança. 

 

Parágrafo primeiro. Não poderá ser imposta qualquer espécie de encargo por mora 
de até 2 (dias) dias úteis da data de vencimento, após a emissão tempestiva da ordem 
bancária. 

Parágrafo segundo. O pagamento à contratada pela contratante pelo serviço 
efetivamente prestado não se confunde com a obrigação da contratada do pagamento da 
remuneração aos seus empregados, cujo prazo é definido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT. Assim, não cabe alegação de que primeiro a contratante deve pagar pelo 
serviço prestado para posteriormente à contratada efetivar o pagamento aos seus empregados. 

Parágrafo terceiro. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ indicado na proposta de preços e nos 
documentos de habilitação, bem como na Nota de Empenho.  

Parágrafo quarto. Embora o local de execução do serviço seja na SUSEP em 
Porto Alegre/RS, o faturamento deverá ocorrer em nome de nossa Sede, sendo: 
Superintendência de Seguros Privados, CNPJ nº. 42.354.068/0001-19, UASG 173039, situada 
na Av. Presidente Vargas, 730 - 8º andar (Coordenação de Finanças - CORFI), Bairro Centro, 
Rio de Janeiro/RJ. CEP 20071-900. Fone: (21) 3233.4000. 

Parágrafo quinto. A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada: 

a) Da comprovação do pagamento da remuneração e das contribuições sociais 
- FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e Previdência Social, 
correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível 
com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente 
identificados. Exigência obrigatória enquanto não forem aplicados 
integralmente o art. 19-A e anexo VII da IN SLTI nº 2/2209.  

b) Da comprovação do pagamento da remuneração e da Previdência Social, 
correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível 
com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente 
identificados. Exigência obrigatória após aplicação integral do art. 19-A e 
anexo VII da IN SLTI nº 2/2209.  

c) Da comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on 
line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou 
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666/93.  

d) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela contratante. 

e) Do cálculo dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
– FGTS e que devem ser depositados pela contratante nas respectivas 



contas vinculadas dos trabalhadores da contratada, utilizados como mão de 
obra com dedicação exclusiva na prestação do serviço. 

f) De todos os dados necessários para que a contratante possa viabilizar os 
depósitos previstos nos incisos II e IV do art. 19-A da IN SLTI/MPOG nº 
2/08, tais como os dados bancários (banco, agência, conta corrente e conta 
vinculada) e os pessoais de seus trabalhadores diretamente vinculados à 
execução do contrato (nomes, nº do CPF) e demais dados necessários para 
essa finalidade. 

Parágrafo sexto. Conforme disposto no § 6º do art. 36 da IN SLTI/MPOG nº 2/08, 
a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando a 
CONTRATADA : 

I. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

II. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 

Parágrafo sétimo. Não será considerado retenção de pagamento quando este deixar 
de ocorrer em razão da não apresentação de todos os documentos/comprovações relacionados 
na cláusula de pagamento, visto que o prazo para o pagamento somente começa a correr após 
a apresentação dos mesmos. 

Parágrafo oitavo. O descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias 
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

Parágrafo nono. Quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por 
parte da contratada a contratante, previamente autorizada, efetuará o desconto na fatura e o 
pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, até o momento 
da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. Esta exigência terá aplicação após a 
possibilidade de cumprimento integral do art. 19-A e anexo VII da IN SLTI nº 2/08. 

Parágrafo décimo. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de 
ordem bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir 
o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

Parágrafo décimo primeiro. A critério da contratante, poderá ser utilizado o valor 
contratualmente devido para cobrir dívidas de responsabilidade da contratada para com ela, 
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução 
contratual. 

Parágrafo décimo segundo. Serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ), bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o 
PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto 
deste Contrato, conforme IN SRF nº 480/04, e alterações. 

Parágrafo décimo terceiro. Não haverá a retenção prevista no parágrafo décimo 
segundo na hipótese de a contratada ser optante pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ou se 
enquadre na previsão contida no § 4º do art. 16 da mesma Lei. 



Parágrafo décimo quarto. Havendo dúvida quanto à regularidade da opção pelo 
Simples feita pela microempresa ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro representará junto 
ao órgão competente solicitando manifestação quanto à ocorrência ou não de hipótese de 
vedação, nos termos do caput do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006, para que, se for o 
caso, seja feita a exclusão e adotadas as medidas dela decorrentes. 

Parágrafo décimo quinto. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de 
pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (cinco décimos 
por cento) ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die e de forma não composta, 
mediante aplicação da seguinte formula: 

EM = VP x N x I, onde: 

EM = Encargos moratórios 

VP = Valor da parcela em atraso 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento 

I = (TX/100) / 365 = Índice de atualização financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento). 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor total de R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxx) para o período 12 (doze) meses, 
correndo R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxx) por conta da dotação orçamentária consignada à 
CONTRATANTE , no exercício financeiro de 2012, pelo programa de trabalho 
xxxxxxxxxxxx, na categoria econômica xxxxxx, conforme Nota de Empenho 
2012NE800xxxx e R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 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, por meio de servidor da ERGDF, 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. 

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 

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

I. Advertência; 

II. Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, a ser 
preenchida de acordo com instruções fornecidas pela contratante): 

a. De 1% (um por cento) sobre o valor correspondente a 20 (vinte) meses do 
Contrato, por dia de atraso no início da prestação do serviço, limitados a 10% 
(dez por cento) do mesmo valor, por ocorrência, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 

b. De 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas outras alíneas 
deste inciso, e aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das 
demais sanções cabíveis; 

c. De 10% (dez por cento) do valor mensal do Contrato, pela recusa em corrigir 
ou substituir qualquer serviço rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a 
recusa, caso a correção ou substituição não se efetivar nos 2(dois) dias que se 



seguirem à data da comunicação formal da rejeição, independentemente das 
demais sanções cabíveis. 

d. De 10% (dez por cento) do valor mensal do Contrato, pelo descumprimento das 
obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no caso de não regularização no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após notificação da contratante, e que não 
culmine em rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de outras disposições 
previstas. 

e. De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 20 (vinte) meses do 
Contrato no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado 
por culpa da contratada, inclusive pelo descumprimento das obrigações e 
encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa prévia, independentemente das 
demais sanções cabíveis. 

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

Parágrafo primeiro. As sanções previstas nos incisos I e II acima serão aplicadas 
pelo Coordenador Geral da Coordenação Geral de Administração e a sanção prevista no inciso 
III será aplicada pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

Parágrafo segundo. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia ao interessado no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da respectiva intimação para as sanções previstas nos incisos I e II 
acima, e de 10 (dez) dias para a do inciso III. 

Parágrafo terceiro. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no 
caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a CONTRATADA  será 
descadastrada por igual período, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações 
legais. 

Parágrafo quarto. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor não for pago, ou depositado, será 
automaticamente descontado do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito da contratada o valor devido será abatido da garantia. 
Sendo a garantia insuficiente, o valor complementar será cobrado administrativa e/ou 
judicialmente. 

Parágrafo quinto. As sanções previstas nos incisos I e II poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso III.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
 

No que couber, a empresa contratada deverá observar o disposto na Instrução 
Normativa nº. 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em especial no Capítulo III. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) É vedada a utilização da garantia ou deste Contrato para qualquer operação financeira, 
bem como a cessão, a subcontratação ou a transferência total ou parcial a terceiros da 
execução dos serviços contratados, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE , 
sob pena da aplicação de sanções e penalidades previstas na Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993, e conseqüente registro no SICAF. 

b) A CONTRATANTE  poderá solicitar, a qualquer tempo, quaisquer documentos da 
CONTRATADA , para comprovação de regularidade de situação cadastral ou da 
contratação dos empregados envolvidos na prestação do serviço e demais documentos 
considerados pertinentes pela CONTRATANTE.  

c) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados, inclusive qualquer 
alteração do estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax 
ou outros dados pertinentes, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou 
remetidas pela CONTRATADA  através de protocolo, carta registrada ou telegrama. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

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

h) 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 XX/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,        de                               de 2012. 

 
 
 

________________________________________ 



NOME 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

 
 
 

_____________________________________ 
NOME  

EMPRESA CONTRATADA 


