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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2012 
Processo SUSEP N.° 15414.003131/2012-04 

 
 

 

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 

15414.003131/2012-04, 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$ 268.552,74 (VALOR ANUAL) 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 173039 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/09/2012 às 11:00hs 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte de 
servidores e outros para atender às necessidades da Susep no município do Rio de Janeiro, 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 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 deverão declarar em campo próprio do sistema 
eletrônico sua condição de ME ou 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 nº 10.520/2002 e o Decreto  nº 
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. 
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6.4 Toda a documentação, quando exigida, deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: 

a) em original; 

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 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. 

6.8 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. 
 

6.9 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. 

6.10 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 2 (duas) 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) e da 
documentação complementar constante deste Edital. 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 16/2012 

PROCESSO SUSEP nº 15414.003131/2012-04 

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) Cópia do extrato do SEFIP/GFIP para fins de comprovação do Seguro de Acidentes do 
Trabalho (SAT).  

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 
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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, 27 de agosto de 2012. 
 
 

Luiz Eduardo Ademi Teixeira 
Pregoeiro 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
TERMO DE REFERÊNCIA COSER Nº 05/2012 

Aluguel de Veículos com Condutor - Serviços de Transporte  

 

1. OBJETO 

a. A presente licitação tem como objeto a contratação, por preço estimado, através de execução 

indireta, de empresa especializada na prestação serviço de ALUGUEL DE VEÍCULOS, para 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES e outros, incluindo a disponibilização de 

condutores devidamente treinados e habilitados e, incluindo também, todos os demais gastos 

necessários para a viabilização do transporte de servidores e colaboradores em serviço, bem 

como de materiais, de bens patrimoniais, de mobiliários, de documentos e de outras cargas, para 

atendimento exclusivo das necessidades da SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 

PRIVADOS, no Município do Rio de Janeiro – RJ e municípios adjacentes, onde a prestação 

dos serviços se faça necessária ao exercício das atividades de competência da SUSEP, conforme 

especificações deste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

a. Os serviços a serem contratados são relevantes para a SUSEP, eis que se destinam ao transporte 

de servidores e de colaboradores a serviço da Autarquia, objetivando ainda, atender às 

autoridades da SUSEP em seus deslocamentos a serviço, bem como o transporte de materiais, 

de bens, de mobiliários, de processos, de documentos e de outras cargas de interesse da 

Autarquia, observando a legislação pertinente ao assunto. 

b. Expomos como justificativa, também, além de necessidade já mencionada acima, a 

impossibilidade de complementação do quadro de servidores para exercício de atividades de 

motorista/condutor oficial por concurso público; a inexistência de veículos oficiais próprios 

para atender às demandas; a problemática de se contratar condutores terceirizados para 

dirigirem veículos oficiais; e a grande dificuldade de contratar e realizar manutenções e outros 

serviços necessários em veículos próprios quando a frota necessária é pequena. 

c. Importante destacar, que a Administração Pública busca cada vez mais suprir suas necessidades 

de serviços para a realização de determinadas atividades que fogem aos objetivos principais de 

suas ações. Nisto, ao invés de inchar sua estrutura, ela busca através de outras formas atingir 

seus objetivos no sentido de não prejudicar o desempenho na área em que se propôs a atuar. 

 



d. Desta forma, transfere a terceiros a realização de determinados serviços que não fazem parte de 

sua linha principal de atuação, possibilitando com isto focalizar suas atenções para o 

cumprimento de seus objetivos institucionais, em respeito, dentre outros, ao principio da 

eficiência, previsto constitucionalmente. 

e. Objetiva, assim, a contratação de empresas legalmente constituídas, destinadas à realização 

desses serviços específicos, cuja interrupção compromete o andamento da máquina 

administrativa da Instituição, maiormente em suas funções fiscalizatória e regulatória. 

f. As frotas de automóveis, assim como água, luz ou telefone, são, cada vez mais, vistas como um 

insumo básico, a ser pago apenas conforme o uso. Não se pode criar uma estratégia em torno do 

uso de insumo, sendo imperativo, portanto, contar com o apoio especializado das empresas 

locadoras para gerenciar essas ações, buscando a redução de custos e riscos. 

g. O aumento nos custos de aquisição, manutenção e modernização de uma frota própria vem 

mostrando estatisticamente o crescimento contínuo da terceirização de frotas no Brasil, a 

exemplo do que já ocorre em outros países. 

h. Cada vez mais, as organizações precisam ter uma menor estrutura interna e maior rede de 

parceiros, direcionando assim sua atenção às atividades finalísticas. 

i. Portanto, ao optar pela alternativa do serviço de transporte por meio de aluguel de veículos, a 

organização transfere para a empresa terceirizada não só a responsabilidade pela aquisição do 

veículo, mas, também, uma série de outros serviços e controles agregados que, somados, 

implicam em custos significativos, por já estarem incorporados ao aluguel dos veículos 

tornando esta alternativa muito mais atrativa e prestigiando o princípio da economicidade. 

j. Somado a isto, os veículos, baseado na depreciação de bens de ativo imobilizado 

correspondente a diminuição do valor dos elementos resultantes do desgaste pelo uso, ação da 

natureza ou obsolescência normal, tendo como parâmetro a taxa de depreciação fixada pela 

Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, IN nº162/1998, os veículos serão 

substituídos conforme exigência do próprio Termo de Referência, ou seja, a frota é atualizada 

tecnologicamente tempos em tempos, permitindo aumento da satisfação por parte da SUSEP e 

possibilitando maior produtividade operacional, ao contrário do que ocorre na aquisição, já que 

esta envolve nova alocação de recursos orçamentários, dispêndios com licenciamentos, seguros, 

depreciação da frota, manutenção, etc. 

k. Como ilustração, verificamos no quadro abaixo a seguinte situação: 

 



l. Cabe ressaltar, ainda, que há á previsão de contratação deste serviço de forma indireta no 

Decreto 2.271/97.  

m. O serviço, que é de caráter continuado, já está sendo atualmente prestado para a Autarquia 

através do processo 15414.001716/2009-86. 

n. Concluímos a justificativa da contratação com um breve histórico da contratação deste serviço 

pela Autarquia: 

i. A SUSEP iniciou a contratação de serviços de transporte de forma indireta nestes 

moldes em 2009 e, durante o período de contrato, percebeu-se que algumas 

modificações na forma de prestação do serviço deveriam ser feitas para adequação dos 

serviços prestados com as reais necessidades da Autarquia. Como não havia histórico 

anterior, pois a contratação mencionada para terceirização completa dos serviços de 

transporte foi a primeira na história da Autarquia, as especificações no antigo Termo de 

Referência foram elaboradas com bases estimativas da necessidade do serviço.  

ii. Depois de certo tempo de contrato, tempo necessário para uma eficaz análise, 

verificação e aferição da relação custo benefício do contrato, pode ser observado que 

algumas modificações na forma de prestação do serviço fariam o mesmo possuir custos 

reduzidos para Administração e melhorariam a forma de controle da prestação do 

serviço, atendendo melhor ao interesse público e a finalidade de transporte.  Por esses 

motivos, houve modificação (da antiga contratação para a que se propõem no momento) 

no quantitativo de veículos a ser disponibilizado pela contratada, na forma de 

disponibilização dos veículos, na forma de comprovação de utilização dos veículos e na 

ITENS DE CUSTO FROTA PRÓPRIA FROTA ALUGADA 

Licenciamento e emplacamento A organização administra e custeia Já vem licenciado e emplacado 

Seguros A organização contrata e custeia Já incluído na locação 

Peças de reposição A organização adquire A locadora paga 

Manutenção A organização contrata A locadora disponibiliza pessoal 

Veículo reserva A organização tem que manter Fornecido pela locadora 

Assistência 24 horas A organização tem que contratar Serviço oferecido pela locadora 

Perdas por roubo, furto, incêndio e colisão A organização assume O risco é da locadora 

Assessoria jurídica para sinistros A organização tem que se responsabilizar A locadora cuida de tudo 

Custo de oportunidade do capital A organização investe na frota A locadora investe em sua frota 

Investimento na renovação da frota A organização investe na aquisição A aquisição corre por conta da locadora 

Custos financeiros sobre a ociosidade da frota A organização investe Por conta da locadora 



forma da efetivação do pagamento.  

iii. Para o atendimento das necessidades da Autarquia, a contratada deverá disponibilizar, 

quando necessário, conforme descrito neste Termo de Referência, o seguinte 

quantitativo mínimo de veículos: 01 (um) veículo do tipo executivo sob o regime de 

quilômetros rodados, 01 (um) veículo do tipo popular sob o regime de quilômetros 

rodados, 01 (um) veículo do tipo popular sob o regime de diária, 01 (um) veiculo do 

tipo utilitário sob o regime de diária e 01 (um) veículo de Transporte de Cargas Pesadas 

sob o regime de diária, da forma estabelecida neste Termo de Referência. 

o. Cabe frisar que todos os custos com as manutenções preventivas e corretivas dos veículos, 

com troca de peças, com abastecimentos, com lavagens, com a guarda, com estacionamentos, 

com pedágios, com as revisões e licenciamentos anuais, com os seguros obrigatórios e com 

quaisquer outros serviços e taxas/impostos referentes aos veículos utilizados e referentes 

aos condutores que irão prestar o serviço ficam sob total responsabilidade da empresa 

CONTRATADA e deverão estar embutidos no valor da proposta comercial, facilitando, 

desta forma, o gerenciamento e a fiscalização da prestação do serviço, aumentando a eficiência 

e a eficácia do serviço de transporte para Autarquia e, principalmente, melhorando a relação 

custo x beneficio, gerando economicidade administrativa, processual e financeira. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

a. A contratação de pessoa jurídica especializada para a execução dos serviços de transporte de 

pessoas e bens, incluindo veículos com condutores, encontra amparo legal no Decreto nº 2.271, 

de 07 de julho de 1997, no Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, devendo obedecer ainda 

as Instruções Normativas nos 02 e 03, de 30 de abril e 15 de maio de 2008, respectivamente, da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, ao disposto na Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, a Instrução Normativa SUSEP 

que trata do assunto e demais Normas pertinentes. 

b. O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos do Decreto nº 

5.450/2005, de 31 de maio de 2005, que regulamenta a modalidade do Pregão Eletrônico, Lei nº 

10.520/2002, Decreto nº 3555/2000 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de julho de 

1993, em sua redação atual. 

c. Os serviços constantes deste Termo de Referência, dadas as suas características, enquadram-se 

no conceito de serviço comum para fins do disposto no art. 4º do Decreto 5.450, de 31 de maio 

de 2005. 

 

4. CUSTO MÉDIO DO SERVIÇO 

a. O custo médio do mensal do serviço a ser contratado é de R$ 22.379,40, perfazendo um custo 



médio anual de R$ 268.552,74. 

b. Os valores acima foram aferidos em pesquisa de preços com empresas do ramo no mercado, em 

consulta em outros órgãos do governo e com preços de serviços similares. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

a. Para melhor entendimento do serviço a ser fornecido, o objeto deste Termo de Referência foi 

dividido em quatro tipos, que somente servirão para melhor especificar os tipos de veículos, de 

regimes de execução e de pagamento; mas, de qualquer forma, o serviço objeto desta 

contratação é único e deve ser fornecido contendo, obrigatoriamente, os quatro tipos de 

veículos, pois a quantidade necessária de veículos é muito pequena e a divisão dos serviços 

poderia inviabilizar a contratação de algum serviço nos termos demandados. 

i. I – Disponibilização de veículo do tipo EXECUTIVO , em tempo integral, conforme 

especificações deste termo, incluindo 02 condutores, no Município do Rio de Janeiro e 

redondezas. 

1. Regime de Execução dos Serviços: Quilômetros Rodados com Franquia 

mensal de 1.200 km, com compensação mensal de quilômetros de um mês 

para o outro. Disponibilização diária, nos dias e horários estipulados neste 

Termo de Referência, podendo os serviços ser executados, excepcionalmente, 

aos sábados, domingos e feriados, de acordo com a legislação vigente.  

2. Utilização diária – segunda a sexta feira, excepcionalmente ao 

sábado/domingo e feriados, nos casos permitidos pela legislação, caso aprovado 

pela fiscalização da SUSEP. 

3. Os veículos disponibilizados como sendo do tipo executivo deverão ser de 

propriedade da Contratada, não admitida a locação, o empréstimo ou a 

subcontratação de veículo pertencente a terceiros, exceto quando, por motivos 

excepcionais, for autorizado pela contratante.  

4. No caso acima mencionado, a Contratada deverá apresentar à SUSEP os 

documentos comprobatórios referentes à locação, empréstimo ou 

subcontratação do veículo, bem como responsabilizar-se por todos os custos 

diretos e indiretos e por todas as despesas derivados da utilização de veículo de 

terceiros. 

ii. II -  Disponibilização de veículo do tipo POPULAR, em tempo integral, incluindo 

condutor, no Estado do Rio de Janeiro e redondezas. 

1. Regime de Execução dos Serviços: Quilômetros Rodados com Franquia 

mensal de 800 km, com compensação mensal de quilômetros de um mês 



para o outro.  Disponibilização diária, nos dias e horários estipulados neste 

Termo de Referência, podendo os serviços ser executados, excepcionalmente, 

aos sábados, domingos e feriados, de acordo com a legislação vigente.  

2. Previsão de utilização diária – segunda a sexta feira. 

3. Os veículos disponibilizados como sendo do tipo popular deverão ser de 

propriedade da Contratada, não admitida a locação, o empréstimo ou a 

subcontratação de veículo pertencente a terceiros, exceto quando, por motivos 

excepcionais, for autorizado pela contratante.  

4. No caso acima mencionado, a Contratada deverá apresentar à SUSEP os 

documentos comprobatórios referentes à locação, empréstimo ou 

subcontratação do veículo, bem como responsabilizar-se por todos os custos 

diretos e indiretos e por todas as despesas derivados da utilização de veículo de 

terceiros. 

5. Excepcionalmente, caso haja necessidade da contratante, poderá ser solicitado 

o VEÍCULO ADICIONAL, incluindo a disponibilização 01 condutor por 

veículo, do tipo POPULAR, sob o regime de diária por demanda, conforme 

especificações deste Termo, com as mesmas condições de 

utilização/solicitação/pagamento especificadas, neste Termo, para os veículos 

do tipo Utilitário e do tipo Transporte de Cargas Pesadas, veículos esses que 

serão utilizados, também, por regime de diária. 

a. A diária será de 9 horas (8 com uma hora de almoço), ou poderá ser de 

4 horas (meia diária), conforme solicitação. 

b. A solicitação do veículo popular por diária deverá ser realizada com 

antecedência mínima de 12 horas, para as diárias com 9 horas ou para 

aquelas que se iniciarem na parte da manhã. 

c. A solicitação do veículo popular para meia diária deverá ser realizada 

com antecedência de 4 horas, para as meia diárias que se iniciarem após 

uma hora da tarde. 

iii. IIII  - Disponibilização de veículos do tipo UTILITÁRIO do tipo VAN , incluindo a 

disponibilização 01 condutor por veículo via acionamento por diária, incluindo 

condutores, por demanda, no Estado do Rio de Janeiro e redondezas, com 

quilometragem LIVRE. 

1. Regime de Execução dos Serviços: Diária com quilometragem LIVRE. 

Disponibilização por demanda nos dias e horários estipulados neste Termo de 

Referência, podendo os serviços ser executados aos sábados, domingos e 



feriados. 

2. Possibilidade de utilização diária – segunda a domingo. 

3. Os serviços a serem prestados pelos veículos do tipo Utilitário são 

considerados EVENTUAIS, sendo solicitados de acordo com a demanda, com 

antecedência mínima de 12 (doze) horas, devendo estar à disposição da 

Administração da SUSEP, no local indicado na cidade do Rio de Janeiro e 

redondezas, no prazo mínimo de 30 minutos do horário determinado.  

4. Excepcionalmente, a Contratante poderá solicitar a disponibilização do veículo 

com antecedência inferior a 12 (doze) horas, por necessidade extrema. 

5. Os veículos, mencionados acima, só serão utilizados quando requisitados e 

justificada sua necessidade pelo setor requisitante, devendo o fiscal do contrato 

requisitar à contratada a utilização do mesmo. 

6. Os veículos disponibilizados como sendo do tipo Utilitário, caso autorizado 

pela SUSEP, poderão ser de propriedade de terceiros, devendo a Contratada 

apresentar à SUSEP os documentos comprobatórios referentes à locação, 

empréstimo ou subcontratação do veículo, bem como responsabilizar-se por 

todos os custos e despesas derivados da utilização de veículo de terceiros. 

7. Para o cálculo do valor das diárias dos veículos do tipo Utilitário, 

considerar-se-á somente os dias úteis (22 dias/mês), devendo os veículos 

ficar disponíveis à SUSEP pelo período de 09 horas/dia, com 

quilometragem LIVRE . 

8. Os quantitativos apresentados (nº de diárias mensais dos veículos) são 

meramente estimativos, pois dependem das demandas das unidades da 

SUSEP, podendo ou não ser executados em sua totalidade. 

9. Excepcionalmente, autorizado pelo fiscal do contrato, quando for utilizado o 

veículo do tipo Utilitário por mais de 09 horas, será cobrado, pela contratada, o 

valor proporcionar do período que ultrapassar às 09 horas da diária, desde que 

devidamente comprovada à referida utilização. 

iv. IV  - Disponibilização de veículos do tipo TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS, 

incluindo a disponibilização 01 condutor por veículo via acionamento por diária, 

incluindo condutores, por demanda, no Estado do Rio de Janeiro e redondezas, com 

quilometragem LIVRE. 

1. Regime de Execução dos Serviços: Diária com quilometragem LIVRE. 

Disponibilização por demanda nos dias e horários estipulados neste Termo de 

Referência, podendo os serviços ser executados aos sábados, domingos e 



feriados, de acordo com a legislação vigente. 

2. Possibilidade de utilização diária – segunda a domingo. 

3. Os serviços a serem prestados pelos veículos do tipo Transporte de Cargas 

Pesadas são considerados EVENTUAIS, sendo solicitados de acordo com a 

demanda, com antecedência mínima de 12 (doze) horas, devendo estar à 

disposição da Administração da SUSEP, no local indicado na cidade do Rio de 

Janeiro e redondezas, no prazo mínimo de 30 minutos do horário determinado.  

4. Excepcionalmente, a Contratante poderá solicitar a disponibilização do veículo 

com antecedência inferior a 12 (doze) horas, por necessidade extrema. 

5. Os veículos, mencionados acima, só serão utilizados quando requisitados e 

justificada sua necessidade pelo setor requisitante, devendo o fiscal do contrato 

requisitar à contratada a utilização do mesmo. 

6. Os veículos disponibilizados como sendo do tipo Transporte de Cargas Pesadas, 

caso autorizado pela SUSEP, poderão ser de propriedade de terceiros, devendo 

a Contratada apresentar à SUSEP os documentos comprobatórios referentes à 

locação, empréstimo ou subcontratação do veículo, bem como responsabilizar-

se por todos os custos e despesas derivados da utilização de veículo de 

terceiros. 

7. Para o cálculo do valor das diárias dos veículos do tipo Transporte de 

Cargas Pesadas, considerar-se-á somente os dias úteis (22 dias/mês), 

devendo os veículos ficar disponíveis à SUSEP pelo período de 08 

horas/dia, com quilometragem LIVRE. 

8. Os quantitativos apresentados (nº de diárias mensais dos veículos) são 

meramente estimativos, pois dependem das demandas das unidades da 

SUSEP, podendo ou não ser executados em sua totalidade. 

9. Excepcionalmente, autorizado pelo fiscal do contrato, quando for utilizado o 

veículo do tipo Transporte de Cargas Pesadas por mais de 09 horas, será 

cobrado, pela contratada, o valor proporcionar do período que ultrapassar às 09 

horas da diária, desde que devidamente comprovada à referida utilização. 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS 

a. VEÍCULOS DO TIPO EXECUTIVO : 

i. Veículos novos ou semi-novos cujo ano de fabricação seja de até 1 (um) ano anterior 

ao do exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no máximo, 10.000 



quilômetros rodados, devendo ser substituído sempre que um destes limites for 

alcançado; 

ii. Os veículos deverão estar revisados e em perfeitas condições de segurança, com 

documentação em dia e regularizada perante o DETRAN e demais órgãos de 

fiscalização;  

iii. Com todos os seguros obrigatórios; 

iv. Com todos os itens de segurança obrigatórios; 

v. Cor escura sóbria (padronizado), preferencialmente preta (conforme Art. 12 da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3 SLTI, DE 15 DE MAIO DE 2008); 

vi. Equipados com tacógrafo digital, que deverão apresentar as seguintes funcionalidades: 

controle de utilização do veículo; emissão de relatórios de viagem, contendo a data da 

viagem, quilometragem inicial, quilometragem final, percurso total e campo para 

assinatura; impressora embutida no dispositivo, para impressão dos relatórios de 

viagem; 

vii. Veículo do tipo sedan com: quatro portas, ar condicionado, travas e vidros elétricos, air 

bags, sistema de som com no mínimo rádio AM/FM e CD e potência mínima de 120 cv, 

equipados com sistema de navegação por GPS (Global Positioning System) 

 

b. VEÍCULOS DO TIPO POPULAR: 

i. Veículos novos ou semi-novos cujo ano de fabricação seja de até 1 (um) ano anterior 

ao do exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no máximo, 10.000 

quilômetros rodados, devendo ser substituído sempre que um destes limites for 

alcançado; 

ii. Os veículos deverão estar revisados e em perfeitas condições de segurança, com 

documentação em dia e regularizada perante o DETRAN e demais órgãos de 

fiscalização;  

iii. Com todos os itens de segurança obrigatórios; 

iv. Com todos os seguros obrigatórios; 

v. Cor branca (conforme Art. 13 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2008) 

vi. Equipados com tacógrafo digital, que deverão apresentar as seguintes funcionalidades: 

controle de utilização do veículo; emissão de relatórios de viagem, contendo a data da 

viagem, quilometragem inicial, quilometragem final, percurso total e campo para 

assinatura; impressora embutida no dispositivo, para impressão dos relatórios de 

viagem; 



vii. Veículos do tipo hat com: quatro portas, ar condicionado, travas e vidros elétricos, 

potência mínima de 62 cv e equipados com sistema de navegação por GPS (Global 

Positioning System)  

 

c. VEÍCULOS DO TIPO UILITÁRIO:  

Veículos cujo ano de fabricação seja de até 3 (três) anos anteriores ao do exercício 

em que se realiza a prestação do serviço e com, no máximo, 50.000 quilômetros 

rodados, devendo ser substituído sempre que um destes limites for alcançado;   

i. Os veículos deverão estar revisados e em perfeitas condições de segurança, com 

documentação em dia e regularizada perante o DETRAN e demais órgãos de 

fiscalização;  

ii. Com todos os itens de segurança obrigatórios; 

iii. Com todos os seguros obrigatórios; 

iv. Cor de fábrica; 

v. Veículos do tipo van com no mínimo 12 (doze) lugares mais o assento do condutor, ar 

condicionado, sistema de som com no mínimo rádio AM/FM e CD; 

 

d. VEÍCULOS DO TIPO TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS: 

i. Veículos cujo ano de fabricação seja de 5 (cinco) anos anteriores ao do exercício 

em que se realiza a prestação do serviço e com, no máximo, 100.000 quilômetros 

rodados, devendo ser substituído sempre que um destes limites for alcançado;   

ii. Os veículos deverão estar revisados e em perfeitas condições de segurança, com 

documentação em dia e regularizada perante o DETRAN e demais órgãos de 

fiscalização;  

iii. Com todos os seguros obrigatórios; 

iv. Com todos os itens de segurança obrigatórios; 

v. Cor de fábrica; 

vi. Veículos do tipo Veículo de Transporte de Cargas Pesadas de pequeno porte: baú 

fechado com carroceria de aço OU veículo fechado com espaço interno livre para 

transporte de cargas com capacidade de, no mínimo, 1.200 kg, e com todos os 

equipamentos/acessórios obrigatórios para o transporte de cargas (divisórias, 

mobiliários, equipamentos de informática, processos, documentos e outros materiais); 

 



7. QUANTITATIVO DE VEÍCULOS 

a. A Contratada deverá utilizar, para cada viagem, o tipo de veículo solicitado pelo requisitante. 

b. A SUSEP se reserva o direito de vistoriar todos os veículos utilizados na execução dos serviços, 

sempre que julgar necessário, bem como de vetar a utilização daqueles que não estejam dentro 

dos padrões estipulados.  

c. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar a seguinte quantidade mínima 

de veículos: 

 

 

Veículos (tipo) Quantidade mínima 

Popular 
01 (no regime de km rodado c/ franquia) 

01 (adicional - no regime de diária) 

Utilitário 01 (no regime de diária) 

Transporte de Cargas Pesadas 01 (no regime de diária) 

Executivo 01 (no regime de km rodado c/ franquia) 

 

 

8. CONDUTORES DOS VEÍCULOS 

a. Os condutores dos veículos deverão: 

i. Ter a habilitação adequada à categoria de veículos a qual estiverem conduzindo;  

ii. Ter noções de direção defensiva e experiência; 

iii. Estar com sua documentação dentro do prazo de validade (carteira de habilitação da 

categoria).  

b. A Contratada, durante a realização dos serviços, deverá manter seus empregados devidamente 

uniformizados e portando crachás, visando sua imediata identificação, bem como em perfeitas 

condições de apresentação e asseio.  

c. Os condutores deverão utilizar uniformes do tipo social, com calça, camisa e blaser e sapatos 

sociais. 

d. A Contratada deixará imediatamente de utilizar, nos serviços da SUSEP, todo e qualquer 

empregado cuja conduta venha a ser julgada inconveniente ou incompatível com o exercício das 

funções que lhe foram atribuídas ou em desacordo com as normas disciplinares, mediante 

comunicação escrita da fiscalização da SUSEP.  

 

9. PERÍODOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 



a. O horário atual de funcionamento da Superintendência de Seguros Privados é de 7h as 20h. 

b. O período de prestação dos serviços será: 

Veículos do tipo POPULAR: O período básico de atendimento para os serviços de transporte com os carros 

do tipo popular será de 09h as 18h, nos dias úteis, podendo o período sofrer alterações dentro do período de 

07h e 21h (ex: 07 as 16h; 8 as 17h; 10 as 19h e etc.), sem ônus para SUSEP, respeitada a quantidade de horas 

diárias contratadas e a carga horária dos motorista, podendo, ainda, haver compensação de jornada, desde que de 

acordo com a legislação trabalhista vigente. 

1. As informações de alterações no período básico de atendimento serão passadas 

à contratada com pelo menos 12 horas de antecedência. 

2. A contratada deverá administrar a prestação do serviço durante o período acima 

estipulado, devendo gerenciar, caso haja necessidade, a disponibilização e a 

quantidade de condutores para atender as necessidades da Autarquia dentro do 

período estipulado acima, visto a SUSEP não estar contratando diretamente 

mão de obra e sim a prestação do serviço, que deve acontecer nos termos 

especificados neste documento. 

3. O período de prestação de serviço será contato a partir da chegada/saída da sede 

da SUSEP. 

4. A contratada deverá fornecer/disponibilizar o serviço de transporte contratado 

no período básico acima estipulado, devendo a CONTRATADA efetuar a 

gestão dos condutores que irão atender a CONTRATANTE durante o período 

da prestação do serviço, caso necessário mais de um. 

5. O período de prestação do serviço para o veículo popular justifica-se, pois esse 

tipo de veículo é classificado como veículo comum, segundo INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2008, e se destina ao transporte de 

servidores a serviço externo e por necessidade de serviço. 

6. Os chamados que, por ventura, extrapolem, para mais ou para menos, o período 

básico de atendimento, serão avisados com antecedência, para que a contratada 

possa se organizar, havendo possibilidade de compensação da carga horária 

diária, desde que consentida e aprovada pela fiscalização da SUSEP, conforme 

dispuser a legislação trabalhista e a convenção coletiva. 

ii. Veículo do tipo EXECUTIVO : O período básico de atendimento do carro executivo é 

de 06h as 22:00h, nos dias úteis, podendo se estender, caso necessário. 

1. A contratada deverá administrar a prestação do serviço durante o horário acima 

estipulado, devendo gerenciar a disponibilização e a quantidade de condutores 

para atender as necessidades da Autarquia dentro do período estipulado acima, 



visto a SUSEP não estar contratando diretamente mão de obra e sim a prestação 

do serviço, que deve acontecer nos termos especificados neste documento.  

2. Deverão ser disponibilizados para a prestação do serviço 02 condutores, 

um para cada período de atendimento:  

a. 1º período de atendimento: de 06 as 15 horas  

b. 2º período de atendimento: de 13 as 21:59 horas  

i. O mesmo motorista não poderá trabalhar nos dois períodos. 

ii. Deverão ser respeitadas as disposições da legislação 

trabalhista, especialmente no que tange aos períodos de almoço 

e descanso inter e intra jornada. 

iii. No período de atendimento já estão previstos o tempo de 

deslocamento de/ para garagem. 

iv. Em casos excepcionais, caso haja necessidade de o serviço se 

estender após às 21:59 horas, desde que devidamente 

comprovado pela contratada e aceito pela fiscalização da 

SUSEP, deverá haver compensação da jornada e, também, 

pagamento de adicional noturno ao motorista de acordo com a 

legislação e com o acordo/convenção coletivo. 

v. O período de horário sobrepostos justifica-se, pois o valor da 

mão de obra não variaria se fosse menos tempo e, por vezes, os 

motoristas terão utilizar esse período para almoço e troca de 

condutor do veículo. 

3. A contratada deverá fornecer/disponibilizar o serviço de transporte contratado 

no período básico acima estipulado, devendo a CONTRATADA efetuar a 

gestão dos condutores que irão atender a CONTRATANTE durante o período 

da prestação do serviço. 

4. A contratada deverá administrar a prestação do serviço durante o período acima 

estipulado, devendo gerenciar a disponibilização e a quantidade de motoristas 

para atender as necessidades da Autarquia dentro do período estipulado acima, 

visto a SUSEP não estar contratando diretamente mão de obra e sim a prestação 

do serviço, que deve acontecer nos termos especificados neste documento. 

5. O período de prestação do serviço para o veículo executivo justifica-se, pois 

esse tipo de veículo é classificado como veículo de transporte institucional, 

segundo INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2008, e 

deve ser utilizado por Autoridades constantes no Art. 5º do Decreto 6.403/08; 



no caso específico da SUSEP, os usuários seriam o Superintendente da 

Autarquia e seu respectivo substituto, quando em substituição; 

6. A necessidade de uso do veículo executivo extrapola o período de 

funcionamento da SUSEP, devido à utilização legal permitia para este tipo de 

veículo, às atribuições do cargo dos usuários e, também, à necessidade de 

deslocamento dos usuários tanto antes quanto após o horário de expediente da 

Autarquia. 

iii. O período de atendimento para os serviços de transporte com os veículos 

UTILITÁRIO e do TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS será de 06h as 

21:59h, de segunda a domingo, obedecendo ao quantitativo de horas previsto na diária 

(09 horas) e obedecendo, também, a legislação trabalhista vigente. 

1. O período de prestação do serviço para os veículos do tipo Utilitário e do tipo 

Transporte de Cargas Pesadas justifica-se, pois esses tipos de veículos são 

classificados, respectivamente, como veículo comum para transporte coletivo 

de pessoal e veículo comum para transporte de carga, segundo 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2008, e se destinam 

ao transporte de servidor no transporte de carga em serviço e no transporte 

coletivo de pessoal a serviço. 

2. O período diferenciado para a utilização dos veículos do tipo utilitário e do tipo 

Transporte de Cargas Pesadas justifica-se, também, pois os serviços a serem 

realizados com esses veículos não estão diretamente relacionados com o horário 

de expediente da Autarquia, devendo a empresa contratada, inclusive, em 

relação ao Veículo de Transporte de Cargas Pesadas, respeitar os horários 

permitidos de circulação no Município do Rio de Janeiro, de acordo com a 

legislação vigente. 

3. O período de prestação de serviço (9 horas) será contato a partir da 

chegada/saída da sede da SUSEP 

c. Excepcionalmente, por solicitação da SUSEP, os serviços de transporte poderão ser realizados, 

por veículos de qualquer um dos tipos contratados, nos finais de semana e/ou feriados, quando a 

utilização dos mesmos for a serviço, devendo haver a cobrança desses serviços por diária, 

conforme especificado, caso a caso, neste Termo, obedecendo à legislação vigente. 

 

10. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

a. Os veículos deverão ser disponibilizados para prestação de serviço no município do Rio de 

Janeiro e os serviços serão executados no perímetro urbano das cidades do Rio de Janeiro, 

Niterói e eventualmente de outros municípios adjacentes ao Estado do Rio de Janeiro. 



b. A contratada deverá guardar os veículos em local próximo à sede (preferencialmente em um 

raio de 2 km) da contratante (AV. Presidente Vargas, nº 730, Rio de Janeiro – RJ) e sob sua 

inteira responsabilidade, sem custo adicional ao planilhado para a SUSEP. 

 

11. REQUISIÇÕES DE TRANSPORTE 

a. As requisições para transporte de pessoal, material e outras cargas, para serviços pré-agendados, 

serão efetuadas por meio de e-mail/sistema à área responsável da SUSEP que, comunicará à 

contratada, por e-mail/sistema, por telefone ou por rádio comunicador, com no mínimo 1 (uma) 

hora de antecedência, exceto para o veículo do tipo executivo, que ficará disponível nos dias e 

períodos informados neste Termo de Referência para atender todas as necessidades de 

transporte dos usuários e, exceto também, para os veículos do tipo Utilitário, do tipo 

Transporte de Cargas Pesadas e do tipo Popular por diária em caráter excepcional que, 

conforme informado, deverá ser requisitado conforme estipulado neste termo. 

b. Serão informados à contratada em todas as viagens: 

i. Unidade requisitante; 

ii. Data e hora da viagem requisitada;  

iii. Itinerário;  

iv. Nome do usuário; 

v. Tipo de veículo; 

 

12. PREPOSTO 

a. O licitante vencedor deverá designar formalmente um preposto aceito pela Administração 

SUSEP, durante todo o período de vigência do contrato, para representá-lo 

administrativamente, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o 

nome completo, nº CPF e do documento de identidade, informações para contato, além dos 

dados relacionados à sua qualificação profissional. 

b. Deverá ser entregue à contratante, no inicio da prestação do serviço, a carta de indicação do 

preposto, assinada pelo representante legal da empresa. 

c. O preposto, uma vez indicado formalmente por carta assinada pelo representante legal da 

empresa e aceito pela Administração da SUSEP, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora no 

primeiro dia útil após assinatura do Contrato, para, juntamente com o servidor designado para 

esse fim, tratar de todos os assuntos ao serviço contratado e à execução do contrato, relativos à 

sua competência. 

d. Sempre que houver, por qualquer motivo, mudança de preposto, a contratada fica obrigada a 

informar à contratante observando as mesmas formalidades exigidas quando da primeira 



apresentação do preposto. 

e. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 

prestados, aos relatórios solicitados e a todas as demais questões referentes ao serviço 

contratado e, quando o assunto ultrapassar a competência do mesmo, efetuar o elo com a 

contratada para fins de passar a informação solicitada à contratante e/ou solucionar o impasse. 

f. A empresa contratada deverá orientar o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 

orientações da Administração da SUSEP, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 

Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

g. O preposto deverá manter contato permanente com o fiscal do contrato, com o objetivo de sanar 

qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de material, 

quanto da manutenção dos equipamentos, objetos desse contrato. 

 

13. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

a. Os licitantes deverão discriminar em suas Propostas de Preços o valor mensal fixo da franquia 

e o valor do quilômetro excedente para os veículos do tipo Executivo e do tipo Popular por 

km rodado e o preço da diária para utilização excepcional de veículo tipo popular por 

diária . 

b. Os licitantes deverão discriminar, ainda, em suas Propostas de Preços, o valor da diária para 

cada um dos veículos a ser disponibilizado sob o regime de execução por diária com 

quilometragem LIVRE, veículo do tipo Utilitário e do tipo Transporte de Cargas Pesadas. 

c. Para fins de análise das propostas, serão observados os preços estimados mensal e anual, 

mas será verificado, também, o correto preenchimento dos valores referentes ao custo da 

mão de obra. 

i. Os valores referentes à COMPOSIÇÃO MENSAL CUSTOS são de total 

responsabilidade da empresa contratada, devendo a prestação do serviço acontecer 

da forma estipulada neste Termo, não podendo haver alegações futuras de má previsão 

de valores nestes itens. 

d. Todos os custos com a prestação do serviço de transporte deverão estar inseridos nos valores 

da proposta, devendo ser discriminados para fins de análise da composição do valor. 

e. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear, após apresentação da proposta, qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto, salvo se justificado pela licitante a aceito pela SUSEP. 

f. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, observando ainda os custos variáveis decorrentes de fatores 



futuros e incertos. 

g. A proposta deverá limitar-se ao objeto deste serviço, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Termo de Referência. 

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

que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices 

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 

relacionados ao exercício da atividade. 

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

conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Termo e em seus anexos, 

sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação vigente. 

a. A proponente deverá obrigatoriamente: 

i. Preencher os Anexos deste Termo de Referência.  

1. Só serão consideradas VÁLIDAS as propostas que contenha as planilhas deste 

Termo de Referência devidamente preenchidas. 

ii. Declarar formalmente total concordância com as condições estipuladas neste Termo de 

Referência; 

iii. Anexar copia dos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho vigentes 

referentes às categorias de condutores que prestarão serviços; 

1. Os Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho e/ou congêneres 

utilizados deverão estar de acordo com o estabelecido no DECRETO-LEI N.º 

5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 e, também, com o local de prestação dos 

serviços, no que tange à aplicabilidade territorial restrita.  

 

14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS S ERVIÇOS 

a. O valor dos serviços relativos à prestação de serviço será mensal, variável e composto das 

seguintes parcelas: 

i. Para o serviço prestado pelos veículos do tipo EXECUTIVO  e do tipo POPULAR 

por km rodado: valor FIXO relativo ao custo da prestação de serviço com 

franquia de quilômetros, mais valor VARIÁVEL referente ao quantitativo de 

quilômetros excedentes efetivamente rodados fora da franquia no mês anterior 

pelos veículos sob esse regime de execução, segundo o respectivo custo unitário do 

quilômetro rodado, caso não seja haja quilômetros para compensação. 

a. O valor do quilometro rodado excedente será calculado aplicando-se ao 

valor unitário do quilometro rodado a fração oriunda da divisão do 



valor dos custos variáveis apresentados pela empresa sobre o custo total 

por veículo, tendo em vista que os custos fixos do veículo e os custos 

do motorista já terão sido integralmente absorvidos. 

b. O valor mensal de pagamento por veículo será proporcional os dias 

efetivos de prestação do serviço e, caso o veículo/motorista não seja 

disponibilizado pela contratante, além das penalidades contratuais 

cabíveis, será feita a glosa na nota referente o valor do serviço não 

prestado. 

c.  

2. A execução dos serviços será aferida por meio de tacógrafo digital, pela 

quilometragem efetivamente percorrida, cuja contagem terá início no ato do 

embarque do usuário devidamente identificado e término no ato do 

desembarque do usuário. 

3. Para comprovação dos quilômetros efetivamente rodados, dentro e fora da 

quilometragem garantida de quilômetros, também, deverá ser utilizado o 

tacógrafo digital. 

4. Ao final da viagem, deverá ser impresso o Relatório de Viagem (ticket), 

emitido pelo tacógrafo digital, que deverá ser assinado pelo usuário e 

anexado, pelo condutor, à ficha de controle de utilização do veículo. 

5. Caso o tacógrafo digital apresente defeito que impeça a contagem da 

quilometragem percorrida, a mesma será ela realizada através do hodômetro e 

as informações da viagem deverão ser anotadas nos formulários de requisição 

de veículos /ficha de controle de utilização do veículo pelo condutor, e assinada 

pelo usuário para cada percurso. 

6. O tacógrafo com defeito deve ser substituído/consertado em, no máximo, 15 

(quinze) dias corridos, sob pena de sanção administrativa; salvo motivo 

extraordinário justificado e aceito pela fiscalização. 

7. Em todas as saídas de serviço (para fins de controle do condutor e da SUSEP) 

e, especialmente, quando houver problemas no tacógrafo digital, o controle será 

feito em ficha de controle de utilização do veículo, com os seguintes itens: 

a. Datas e horários de saída e chegada, discriminada por trajetos; 

b. Quilometragem indicada no hodômetro nas saídas e chegadas, 

discriminada por trajetos (para fins de controle, não de pagamento); 

c. Trajetos percorridos; 



d. Ocorrências verificadas durante a execução do serviço (panes, 

acidentes, descumprimento parcial da requisição e outros). 

e. Nome do usuário do serviço de transporte 

f. Quando a ficha de controle estiver sendo utilizada em substituição 

do tacógrafo defeituoso, o usuário deverá assinar atestando a 

utilização do serviço de transporte.  

g. Caso haja interesse da Administração da SUSEP, os ticktes do veiculo 

executivo (devido ao tipo de serviço prestado e às peculiaridades dos 

usuários) poderão ser relacionados ao final do mês em um documento 

que será assinado pelo usuário, dando quitação nas viagens contidas 

nos ticktes. 

8. A contagem dos quilômetros rodados, para efeito de faturamento em relação 

aos veículos por km rodado, considerará: 

a. Os trajetos efetivamente percorridos no transporte de servidores, 

colaboradores, materiais e outros; 

b. O tipo de veículo estabelecido no Contrato, com seu respectivo preço 

variável por quilômetro. 

c. Não serão computadas, para fins de faturamento, as 

quilometragens de retorno à SUSEP ou à garagem da contratada, 

quando o serviço de transporte contemplar somente a ida a algum 

local. 

d. Não serão consideradas as quilometragens do percurso garagem x 

SUSEP e SUSEP x garagem. A garagem da contratada deve ser em 

local próximo à sede da Autarquia (centro da cidade do Rio de Janeiro), 

para que haja tempo de atendimento aos chamados. 

e. Só serão EFETIVAMENTE CONSIDERADOS, para fins de 

PAGAMENTO pelo quilômetros percorridos fora da franquia, as 

viagens comprovadas por tickets assinados pelos usuários ou, 

excepcionalmente, por fichas de controle de utilização do veículo, 

devidamente assinadas pelos usuários.  

f. A utilização da ficha de controle de utilização do veículo somente será 

permitida, quando autorizada pelo fiscal do contrato, caso o tacógrafo 

digital apresente problema. 

ii. Para o serviço prestado pelos veículos do tipo POPULAR  por diária, do tipo 

UTILITÁRIO  e do tipo TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS: valor relativo às 



diárias e/ou às meia diárias (somente para o popular por diária) dos veículos sob esse 

regime de execução, com respectivos condutores, que forem efetivamente utilizadas 

pela SUSEP no mês anterior, segundo os respectivos custos unitários das diárias 

correspondentes. 

1. Para fins de controle de utilização da diária do veículo, para cada saída, deverá 

ser preenchida, pelo condutor, e assinada pelo o usuário, ficha de controle de 

utilização do veículo com os seguintes dados: 

a. Datas e horários de saída e chegada, discriminada por trajetos; 

b. Quilometragem indicada no hodômetro nas saídas e chegadas, 

discriminada por trajetos (para fins de controle, não de pagamento); 

c. Trajetos percorridos; 

d. Ocorrências verificadas durante a execução do serviço (panes, 

acidentes, descumprimento parcial da requisição e outros). 

e. Nome e assinatura do usuário do serviço de transporte 

b. As fichas de controle de utilização do veículo em papel que serão utilizadas em todos os 

veículos para todas as saídas, cada qual com sua finalidade, deverão ser aprovadas pela SUSEP 

antes do inicio da prestação do serviço. 

c. O preenchimento da ficha de controle de utilização de veículo deve ser feito com letra legível, 

mesmo quando a referida ficha for ser utilizada somente para controle da prestação do serviço e 

não para fins de pagamento. 

d. A Contratada deverá elaborar relatório mensal, com dados do serviço prestado, contendo todas 

as saídas, as respectivas quilometragem, os destinos e os usuários. 

e. Deverão ser entregues, junto com o relatório mensal, os tickets de utilização dos veículos do 

tipo popular e as fichas de controle de utilização de todos os veículos.  

f. O referido relatório deverá ser assinado pelo preposto ou por um representante legal da empresa, 

podendo ser o preposto. 

g. A SUSEP poderá fornecer modelos dos relatórios a serem produzidos, com as informações 

essenciais, tendo a Contratada o direito de acrescentar-lhes outras informações que considerar 

importantes para o seu próprio controle.  

h. A SUSEP se reserva o direito de, a qualquer momento, promover alterações nos modelos de 

relatórios. 

 

15. PAGAMENTO 

a. Junto com cada fatura mensal deverão ser encaminhados: 



i. Relatório mensal de operação e custos, assinados pelo responsável da empresa, com a 

descrição de todas as saídas e as respectivas quilometragens, incluindo a quilometragem 

total para cada tipo de veículo, com o demonstrativo de utilização de quilômetros dentro 

e fora da franquia, bem como, a indicação de quilômetros não utilizados dentro da 

franquia; 

ii. Fichas de controle de utilização dos veículos, devidamente assinadas pelos usuários, 

quando cabível; 

iii. Todos os tickets impressos, assinados pelos usuários, em cada viagem.  

b. Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado em parcelas mensais e 

em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, em até 

10 (dez) dias úteis, se a fatura, devidamente discriminada e acompanhada de todos os 

documentos necessários ao pagamento, for entregue no Protocolo da CONTRATANTE até o 5º 

dia útil do mês subseqüente ao da prestação do serviço. Caso não seja respeitado este prazo pela 

CONTRATADA, o pagamento será realizado de acordo disponibilidade da Contratante; 

c. A nota fiscal/fatura deverá discriminar o mês da prestação do serviço e o serviço prestado; 

d. Para os serviços prestados pelos veículos do tipo Popular por km rodado e Executivo (veículos 

cujo serviço necessita a disponibilização de motorista em tempo integral) os pagamentos 

estarão condicionados à comprovação de recolhimento das contribuições devidas à Seguridade 

Social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, de toda documentação trabalhista e 

de toda documentação prevista nas Instruções normativas referentes ao serviço prestado, 

relativas aos empregados da contratada postos à disposição da contratante para os veículos que 

serão disponibilizados em tempo integral. Deverão ser enviados, no mínimo, os seguintes 

documentos: 

i. Comprovante do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das 

informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED. O 

CAGED só é necessário enviar uma única vez no ano e quando houver contratação e 

demissão de funcionários. A RAIS deverá ser referente ao ano base anterior); 

ii. Folha de Ponto dos funcionários do contrato do mês da prestação do serviço a que se 

refere a nota  (Vale ressaltar que ponto inglês -ponto assinado todos os dias no mesmo 

horário- não reflete a realidade do contrato de trabalho); 

iii. Folha de pagamento de todos os funcionários vinculados à execução contratual do mês 

da prestação do serviço a que se refere a nota; 

iv. Comprovante de pagamento dos salários, vales alimentação e vales transporte do mês 

da prestação do serviço a que se refere a nota  (A comprovação do pagamento de 

salário deverá ser realizada através dos contracheques assinados pelos funcionários 



vinculados à execução contratual ou através de comprovante de depósito na conta 

bancária dos funcionários); 

v. Comprovantes de pagamento de outros benefícios previstos na convenção coletiva 

adotada, referente ao mês da prestação do serviço a que se refere a nota; 

vi. Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social do mês da prestação do serviço 

a que se refere a nota; 

vii. Comprovante do GFIP e SEFIP, referentes aos empregados vinculados à execução 

contratual, nominalmente identificados, do mês da prestação do serviço a que se 

refere a nota. Deverão ser enviados, no mínimo, os seguintes relatórios:  

1. "Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP em relação ao 

tomador/obra";  

2. "Resumo das Informações à Previdência Social constantes no arquivo SEFIP 

Tomador de Serviços/Obra";  

3. "Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência 

Social e a outras entidades e fundos por FPAS Empresa";   

4. "Relação de Tomador/Obra - RET";  

5. "Relatório Analítico da GRF";  

6. “Relatório Analítico de GPS”;             

viii. Comprovante de regularidade para com a Seguridade Social (guia e comprovante de 

pagamento), do mês da prestação do serviço a que se refere a nota; 

ix. Comprovante do recolhimento do FGTS  (guia e comprovante de pagamento), do mês 

da prestação do serviço a que se refere a nota; 

x. Não será considerada retenção de pagamento quando este 

 deixar de ocorrer em razão da não apresentação de todos os 

documentos/comprovações relacionados neste item de pagamento, vez 

que o prazo para o pagamento somente começa a correr após a 

apresentação dos mesmos, para cumprimento do disposto no § 1º do art. 

36 da IN SLTI nº 2/2008 e § 3º do art. 40 da Lei nº 8.666/93. 

xi. O pagamento poderá ser realizado ainda que constatada 

irregularidade fiscal (SICAF) ou trabalhista (CNDT). Neste caso, 

quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir 

a situação, a Administração concederá um prazo de 10 (dez) dias, 

prorrogável por igual período por solicitação da contratada, para 

regularização, sob pena de rescisão contratual e aplicação das 



sanções de multa e de impedimento de licitar e contratar com a União 

por até 5 (cinco) anos. 

 

e. Trimestralmente a empresa contratada deve solicitar que seus funcionários tirem os 

extratos individuais de FGTS e INSS e apresentem à CONTRATANTE para fins de 

verificação do dos respectivos depósitos. 

f. 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; 

g. Será verificada, também, a certidão de débitos trabalhistas, conforme legislação vigente. 

h. A empresa contratada poderá ser penalizada, de acordo com a legislação vigente e com as 

clausulas deste Termo, caso não mantenha regular suas certidões obrigatórias. 

i. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções, a contagem do prazo iniciará a 

partir da nova data de entrega, no protocolo da CONTRATANTE; 

j. 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. 

k. Do valor do pagamento mensal serão deduzidos os valores diários (proporcional) da não 

prestação do serviços, observada a legislação pertinente, devendo a fatura discriminar os 

cálculos e os valores correspondentes.  

l. No valor ajustado neste contrato estão incluídas todas as despesas com os condutores, taxas, 

emolumentos e quaisquer encargos diretos ou indiretos, enfim, todos os componentes de custo 

dos serviços necessários à execução do objeto deste contrato.  

m. Serão deduzidos do valor da nota fiscal ou fatura, pelo setor financeiro da SUSEP, os impostos 

e contribuições, conforme legislação específica vigente.  

n. 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. 

o. 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. 

p. Independentemente dos valores mensais e anuais da proposta, para os tipos de veículos do 

tipo UTILITÁRIO, do tipo TRANSPORTE DE CARGAS PESAD AS e do tipo POPULAR 

POR DIÁRIA, só serão efetivamente pagos os valores das diárias e/ou meia diárias 



utilizadas e, para os veículos do tipo EXECUTIVO e do tipo POPULAR POR 

QUILOMETRO RODADO, só serão efetivamente pagos os valores referentes aos 

quilômetros dentro da franquia mais o valor referente aos quilômetros comprovadamente 

rodados fora da franquia, conforme comprovação descrita neste Termo de Referência.  

q. Será considerado para efeitos de pagamento de fatura, dos veículos do tipo Transporte de 

Cargas Pesadas, do tipo Utilitário e do tipo popular por diária, o valor da diária dos respectivos 

veículos, somente quando os mesmos forem utilizados. 

r.  O valor da diária será encontrado dividindo-se o valor mensal para esses veículos por 22 

dias. 

s. O valor da meia diária será encontrado dividindo o valor da diária por 2. 

 

16. FISCALIZAÇÃO  

a. A Contratada se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SUSEP quanto à 

execução da prestação dos serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados em 

tempo hábil.  

b. As irregularidades detectadas pela fiscalização da SUSEP serão imediatamente comunicadas à 

Contratada, para correção ou adequação e registradas pela Administração. 

c. A SUSEP exercerá através da Coordenação de Serviços (COSER) a fiscalização e o 

acompanhamento dos serviços, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste 

Termo de Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada com a 

execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada. 

d. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes da 

CONTRATANTE, verificando e mesurando os seguintes aspectos: 

i. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

ii. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 

exigidas; 

iii. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

iv. A adequação dos serviços prestados às rotinas de execução estabelecida; 

v. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

vi. A satisfação do público usuário. 

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



a. O atraso injustificado na execução do objeto deste Termo sujeitará o contratado a penalidades, 

na forma prevista neste Termo e no instrumento de contrato, obedecendo sempre à legislação 

vigente. 

b. 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.  

1. Quando não houver prestação do serviço ou prestação insatisfatória. 

2. Quando não houver veículo ou condutor disponível para atender a Autarquia. 

ii. Multas: 

1. Diária de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal total estimado do 

contrato, por cometimento de infrações já apenadas com Advertência. 

2. Diária de 1% (um por cento) sobre o valor global estimado correspondente 

a 12 (doze) meses do Contrato, por dia de atraso no início da prestação dos 

serviços, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor, por ocorrência, 

independentemente das demais sanções cabíveis; 

3. Diária de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal total estimado do 

contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não 

especificada nos outros itens deste inciso, e aplicada em dobro na sua 

reincidência, independentemente das demais sanções cabíveis; 

4. Diária de 5% (cinco por cento) do valor mensal total estimado 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.  

5. Diária 10% (dez por cento) do valor mensal total estimado do contrato, pelo 

descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, caso a 

correção não se efetivar no tempo estipulado pela SUSEP, que se seguirá à data 

da comunicação formal da rejeição, independentemente das demais sanções 

cabíveis.  

6. De 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado correspondente a 12 

(doze) meses do Contrato no caso de sua rescisão por ato unilateral da 

Administração, motivado por culpa 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 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.  

c. 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;  

d. 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. 

e. 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.  

 

18. VIGÊNCIA  

a. O prazo de vigência deste contrato é de até 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, 

com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

b. O presente contrato poderá ser prorrogado, a cada 12 (doze) meses, até o limite total de 60 

(sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, 

e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

i. Os serviços tenham sido e estejam sendo prestados regularmente; 

ii. A Administração ainda tenha interesse na prestação do serviço nos moldes contratados; 

iii. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

iv. O CONTRATADO concorde expressamente com a prorrogação contratual; 

v. O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando o valor da 

contratação atual esteja dentro do valor médio das cotações apresentadas pelas empresas 

do mercado ou do valor médio de outras contratações efetuadas por outros órgãos do 

serviço público. 

 

19. REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

a. A contratada deverá possui representação/representante no estado do Rio de Janeiro. 

b. A contratada deverá apresentar: 



i. 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, para demonstrar que possui experiência e capacidade de atender as demandas da 

SUSEP referentes ao serviço estipulado neste Termo; 

 

20. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

a. Caberá à contratada: 

i. Manter em dia suas obrigações no tocante a todos os encargos e obrigações previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor. 

ii. Fazer com que seus funcionários cumpram rigorosamente os procedimentos internos da 

SUSEP; 

iii. Conhecer e aplicar, no que cabível, a legislação de transito pertinente à execução do 

objeto contratado, bem como as legislações especificas referentes à circulação de 

veículos no Município do Rio de Janeiro. 

iv. Assegurar que todos os condutores observem as normas do código brasileiro de trânsito, 

Lei 9.503/97 e suas alterações. 

v. Adotar as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes do trabalho, quando, em ocorrência desta espécie, forem vítimas os seus 

empregados, no desempenho dos serviços ou na conexão com eles, ainda que 

verificados em dependências da SUSEP. 

vi. Prestar os serviços discriminados neste Termo de Referência, utilizando-se de 

empregados treinados, preparados e de bom nível educacional e moral, com prática de 

direção, comprovada por meio da Carteira Nacional de Habilitação. 

vii. Exercer rígido controle com relação à validade da Carteira Nacional de Habilitação de 

cada condutor, verificando se pertence à categoria compatível com os serviços 

contratados, bem como manter regularizada a documentação dos veículos. 

viii. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive 

salários de pessoal, alimentação e transporte, bem como tudo que as leis trabalhistas e 

previdenciárias preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto 

desta licitação. 

ix. Encaminhar à contratante toda alteração na convenção coletiva utilizada ou 

homologação de nova convenção. 

x. Encaminhar toda documentação solicitada pela SUSEP referente à prestação do serviço. 



xi. Acatar as orientações do Fiscal do Contrato e/ou seu substituto legal, sujeitando-se a 

mais ampla e irrestrita fiscalização dentro dos ditames legais, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

xii. Substituir, em até 4 (quatro) horas, qualquer veículo que, a juízo do Fiscal do Contrato, 

considerando as especificações deste Termo e as normas legais de segurança, não esteja 

em perfeitas condições de utilização em serviço. 

xiii. Prestar esclarecimentos à SUSEP sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da 

prestação dos serviços. 

xiv. Responsabilizar-se pelo fornecimento de sistema de comunicação que permita o contato 

entre os condutores e o preposto, arcando com o ônus de sua utilização.  

1. Deverá haver um (01) rádio comunicador (celular ou rádio do tipo “nextel” 

ou similar) com cada condutor e um (01) com o fiscal do contrato; todos 

disponibilizados pela contratada, sem ônus para a SUSEP. 

2. Não poderá ser cobrado dos condutores nem da SUSEP valores pela utilização 

do sistema de comunicação. 

xv. Permitir, a qualquer momento, à Contratante, realizar inspeção nos veículos colocados a 

sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção, 

segurança e limpeza, inclusive a validade dos dados produzidos pelo tacógrafo. 

xvi. Designar um preposto para controle das operações durante o horário de prestação do 

serviço, que se reportará ao Fiscal do Contrato, para o controle dos atendimentos. 

xvii. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da SUSEP e de dependências 

disponibilizadas a esta, aos seus servidores e a terceiros, por culpa, dolo, negligência ou 

imprudência de seus empregados ou prepostos, bem como pelos danos à integridade 

física das pessoas a serviço da SUSEP conduzidas nos veículos. 

xviii. Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na execução dos 

serviços, inclusive as relativas a combustíveis, pedágios, estacionamentos, 

manutenções, acidentes, multas, licenciamentos, bem como apólice de seguro total de 

cada um dos veículos, inclusive quanto a danos pessoais (usuários dos serviços), 

passageiros e carga, e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora 

contratados, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira 

em quaisquer ocorrências. 

xix. A contratada deverá possuir, sob sua inteira responsabilidade, seguro vigente dos 

veículos próprios que atenderão ao contrato. 

1.  Em relação ao seguro Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), os valores 



mínimos das Importâncias Seguradas deverão ser: para Invalidez Permanente 

por passageiro - R$ 20.000,00; para Morte por passageiro - R$ 20.000,00; para 

Despesas Médico Hospitalares por passageiro- R$ 20.000,00; Danos Materiais 

contra terceiros R$ 100.000,00; Danos Corporais a terceiros R$ 150.000. 

2. Os veículos que não sejam próprios, caso haja a possibilidade de 

subcontratação ou de empréstimo neste Termo e aprovado pela fiscalização do 

contrato, também deverão estar segurados com as mesmas importâncias 

seguradas.  

3. Caso, por qualquer motivo, não haja apólice de seguro de qualquer um dos 

veículos para cobrir os danos, além da possibilidade de aplicação de 

penalidades contratuais pela SUSEP, a contratada ficará responsável por cobrir 

integralmente os valores das importâncias seguradas acima para cada 

passageiro. 

xx. A contratada deverá ressarcir quaisquer danos ou prejuízos causados à SUSEP ou a 

terceiros, decorrentes da execução dos serviços, serão de inteira responsabilidade da 

Contratada. 

xxi. A contratada deverá responsabilizar-se por todas as despesas como, por exemplo, 

estacionamento, garagem, pedágios e taxas. 

xxii. A contratada deverá adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em 

caso de acidente e informar imediatamente ao fiscal do contrato. 

xxiii. A contratada deverá informar à Contratante qualquer defeito que ocorra com o cabo de 

velocímetro, com seus lacres ou com o hodômetro, devendo, neste caso, ser apurada a 

medição da quilometragem devida e, imediatamente, proceder à correção da falha. 

xxiv. A contratada deverá disponibilizar veículos para a execução dos serviços contratados, à 

exceção dos movidos a óleo diesel, que deverão ser, preferencialmente, movidos por 

combustíveis renováveis, conforme prevê a Lei nº 9.660, de 16/06/98. 

xxv. A contratada deverá disponibilizar veículos com todos os acessórios de segurança na 

forma prevista na legislação que rege a matéria. 

xxvi. A contratada deverá disponibilizar condutores com no mínimo 6 (seis) meses de 

habilitação para as categorias nas quais irão conduzir os respectivos veículos, de acordo 

com normas do Código Nacional de Trânsito, do DETRAN/DENATRAN. 

xxvii. A contratada deverá realizar todos os serviços de manutenção, reparos, lubrificação e 

lavagem assim como o abastecimento de combustível dos veículos, sem interferência 

nos serviços e sob as suas expensas, ou seja, fora do período de prestação de serviço. 

xxviii. A contratada deverá responsabilizar-se pelo nível dos serviços prestados e pela 



qualidade, funcionamento, abastecimento e limpeza dos veículos colocados à disposição 

da SUSEP. 

xxix. A contratada deverá responsabilizar por indenizar à SUSEP e a terceiros quando houver 

qualquer dano ao material transportado. 

xxx. A contratada deverá não deverá divulgar nem fornecer dados ou quaisquer informações 

referentes aos serviços ou sobre o local de sua execução, a menos que expressamente 

autorizado pela SUSEP. 

xxxi. A contratada deverá apresentar, no momento inicial da disponibilização do veículo, os 

documentos comprobatórios referentes à propriedade do veículo e, quando aplicável, à 

locação, empréstimo ou subcontratação do mesmo. 

xxxii. A contratada deverá identificar os veículos do tipo executivo e popular - prestação de 

serviço de transporte contratados para o deslocamento de servidor no desempenho de 

atividades - com afixação, nas portas dianteiras, de um retângulo com 450x220 mm, na 

cor amarelo ouro ou similar (adesivo com manta magnética), posicionado abaixo das 

janelas dentro do qual deverá conter as expressões "A SERVIÇO DO GOVERNO 

FEDERAL", sigla do órgão ou entidade e "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO", em 

consonância com as especificações contidas nos termos e especificações definidos pelo 

art. 20, da IN/SL TI/MP Nº 03/2008, Anexo VII, onde deve constar o nome da SUSEP, 

conforme modelo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Caso a fiscalização da SUSEP concorde, o adesivo poderá ser colocado no 

vidro do automóvel. 

2. Para os veículos do tipo Utilitário e Transporte de Cargas Pesadas, deverá haver 
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a identificação, quando houver utilização dos mesmos. 

xxxiii. A contratada deverá manter os seus empregados, quando em horário de trabalho, no 

local indicado pela Contratante, bem como nas dependências da SUSEP, uniformizados 

em conformidade com disposto neste Termo de Referência e identificados por crachá 

aprovado pela SUSEP. 

xxxiv. A contratada deverá disponibilizar os veículos com condutores no local indicado pela 

SUSEP, nos dias, horários e quantidades constantes dos quadros demonstrativos de 

necessidades, devendo para tanto, em caso de pane de algum veículo, efetuar, no prazo 

de 4 (quatro) horas, a substituição, por outro com as mesmas especificações, conforme 

o Tipo. 

xxxv. A contratada deverá substituir qualquer condutor que seja julgado inconveniente à 

ordem ou às normas disciplinadoras da SUSEP ou no caso de falta, impedimento legal 

ou férias, de maneira que não prejudique o andamento e a boa execução dos serviços. 

xxxvi. A contratada deverá disponibilizar os serviços a contar da data prevista no Contrato, 

devendo, em 5 dias, apresentar cópia autenticada dos documentos dos veículos a serem 

disponibilizados e da habilitação dos condutores que prestarão os serviços, bem como 

comprovante de contratação dos seguros.   

xxxvii. Em caso de troca de qualquer veículo ou condutor, deverá obrigatoriamente atualizar os 

documentos junto à Contratante. 

xxxviii. A contratada deverá apresentar à Contratante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

após notificada, quadro nominativo do contingente de empregados destinados ao 

serviço licitado, acompanhado de cópias das carteiras de identidade, de habilitação e de 

trabalho e de 02 (duas) fotografias 3X4. 

xxxix. A contratada deverá disponibilizar estacionamento em local próximo das dependências 

da Contratante, além de arcar com todas as despesas provenientes do mesmo. 

1. A SUSEP poderá, caso haja viabilidade, disponibilizar um local no entorno das 

dependências da sede da Autarquia para os veículos da contratada estacionarem 

durante o horário de prestação do serviço, caso necessário. 

2. A SUSEP se reserva ao direito de, a qualquer momento, sem prévio aviso, 

informar à contratada que o local antes disponibilizado não poderá mais ser 

utilizado. 

xl. A contratada deverá realizar treinamento prévio de todos os seus funcionários, 

promovendo cursos de reciclagem periódica (anualmente e quando necessário), visando 

manter os condutores sempre atualizados em relação às normas dos serviços. 

xli. A contratada deverá informar imediatamente à Contratante, sempre que solicitada, a 



localização de qualquer veículo. 

xlii. A contratada deverá atender, no que for cabível, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, 

30 DE ABRIL  DE 2008, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 

2008 e suas alterações posteriores; 

xliii. A contratada deverá atender, no que for cabível, a legislação de licitações e contratos; 

xliv. A contratada deverá atender toda a legislação pertinente a prestação do serviço de 

transporte e a legislação trabalhista. 

xlv. A contratada deverá responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes, direta ou 

indiretamente, da execução dos serviços, tais como remunerações, encargos sociais, 

insumos, tributos e demais gastos, sendo neles incluídos contratação e demissão de 

funcionários, transportes, alimentação, uniformes e seus complementos, além de 

treinamento e/ou reciclagens, entre outras, sendo que a inadimplência do contrato com 

referência a estes encargos não transfere à contratante a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Termo;  

xlvi. A contratada deverá, sempre que solicitada, fornecer comprovantes do cumprimento de 

suas obrigações com a legislação em vigor, valor de vales relativos aos empregados 

colocados à disposição da contratante, sem que este ou outro caracterize vínculo 

empregatício com a contratante; 

xlvii. As comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão consideradas 

regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela contratada, através do protocolo 

carta, telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração do estatuto social, razão social, 

CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes; 

xlviii. A contratada não deverá utilizar os veículos, identificados para a execução do serviço 

descrito neste Termo, para serviços diversos, durante o horário de prestação de serviço.  

b. Caberá À SUSEP: 

i. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser 

solicitados pela licitante vencedora. 

ii. Fiscalizar, por meio de um Fiscal titular e um Substituto, a fiel observância das 

disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura 

existentes e encaminhando cópia imediatamente à licitante vencedora, para a pronta 

correção das irregularidades apontadas. 

A atuação de servidores do SUSEP na fiscalização e operacionalização em nada exime a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execução do objeto. 



ANEXO I 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS –  
CONDUTORES DOS VEÍCULOS 

Orientações iniciais importantes: 

I - SÓ SERÃO ACEITAS PLANILHAS COM A FORMATAÇÃO DA PLANILHA ABAIXO, POIS TODAS AS 

PLANILHAS DE TODAS AS EMPRESAS DEVEM SER APRESENTADAS DO MESMO MODO PARA FINS DE 

COMPARAÇÃO E ANÁLISE. 

II - A licitante deverá observar todos os comentários e explicações inseridos pela Administração nas próprias planilhas. 

III – Os percentuais inseridos nas planilhas são meramente norteadores, sendo de TOTAL RESPONSABILIDADE da 

empresa licitante o correto preenchimento dos itens da planilha, de acordo com a legislação em vigor e com as 

especificidades de cada empresa. 

 

   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 

   

 * 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 

Serviç
o 

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

 

   Número de postos    

 

 Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e suas 
respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente justificado. 

 

 

 Nota (2)- As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados serviços que não 
necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração.  

 
 Anexo I-A – Mão de obra       

 Mão de obra vinculada à execução contratual  

 
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra 

 



 
1 

Tipo de serviço (mesmo serviço 
com características distintas) 

Motorista 
executivo Motorista popular Motorista 

utilitário Motorista carga 
 

 
2 

Salário Normativo da Categoria 
Profissional  

      

 
3 

Categoria profissional 
(vinculada à execução 
contratual) 

     
 

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

      

  Nota (1): Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.    

        

 

MÓDULO 1 : 
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário Motorista carga 

 

 1 Composição da 
Remuneração 

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)  

 A Salário Base          

 B Adicional  de periculosidade          

 C Adicional  de insalubridade           

 D Adicional noturno          

 E Hora noturna adicional          

 F Adicional de Hora Extra          

 G Intervalo Intrajornada          

 H Outros (especificar)          

 TOTAL - 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, no somatório da remuneração, 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 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário Motorista carga 

 

 2  Benefícios Mensais e 
Diários 

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)  

 
A 

Transporte (valor mensal 
por funcionário, observando 
a Nota 1 ) 

        
 

 
B 

Auxílio alimentação: Vales, 
cesta básica etc. (valor 
mensal por funcionário, 
observando a Nota 1) 

        
 

 C 
Assistência médica e 
familiar          

 D Auxilio creche          

 E 
Seguro de vida, invalidez e 
funeral          

 F Outros (especificar)          

 
TOTAL - 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 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário Motorista carga 
 

 3 Insumos Diversos Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)  

 A 
Uniformes (valor mensal 
por funcionário)          

 B Materiais (valor mensal)          

 C 
Equipamentos (valor 
mensal)          

 D Outros (especificar)          

 
TOTAL - de Insumos 

diversos         
 

        

 

Nota (1): Os valores dos itens do módulo INSUMOS DIVERSOS são os valores anuais do INSUMO divididos pelo 
número de meses de execução contratual.  

        
        

 MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 
Submódulo 4.1 –  Encargos previdenciários 
e FGTS: 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário 
Motorist
a carga 

 4.1 Encargos previdenciários e 
FGTS % Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor 

(R$) 

 A 
INSS (art. 22, inciso I, da 
Lei n. 8212/1991) 20,00         

 B 
SESI ou SESC (art.3º da Lei 
8036/1990) 1,50         

 C 
SENAI ou SENAC (Decreto 
n. 2318/1986) 1,00         

 
D 

INCRA (Lei n. 7.787/1989 e 
Decreto-Lei n. 1146;/1970) 

0,20         

 
E 

Salário Educação ( artigo 3º 
do inciso I – decreto 
87.043/82) 

2,50         

 
F 

FGTS (art.15 da Lei 
8030/1990, art. 7º, inciso 
III, CF/1988) 

8,00         

 
G 

Seguro acidente do trabalho 
(RAT x FAP) (art 3º do 
decreto nº 6.957/2009) 

3,00         

 
H 

SEBRAE (art. 8º da Lei n. 
8029/1990 e Lei n. 
8154/1990) 

0,60         

 TOTAL  36,80        

 
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 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário 
Motorist
a carga 

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

(R$) 

 A 13 º Salário 8,33         



 B Adicional de Férias  2,78         

 Subtotal 11,11         

 
C 

Incidência do Submódulo 
4.1 sobre 13º Salário e 
Adicional de Férias 

4,09         

 TOTAL  15,20        

          

 
Submódulo 4.3 –  
Afastamento Maternidade 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário 
Motorist
a carga 

 4.3 Afastamento 
Maternidade: 

% Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor 
(R$) 

 A Afastamento maternidade  0,07         

 
B 

Incidência do submódulo 
4.1 sobre afastamento 
maternidade 

0,03         

 TOTAL  0,10        

        

        

 
Submódulo 4.4 -   
Provisão para Rescisão 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário 
Motorist
a carga 

 4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor 
(R$) 

 A Aviso prévio indenizado 0,42         

 
B 

Incidência do FGTS sobre 
aviso prévio indenizado 0,03         

 C 
Multa do FGTS do aviso 
prévio indenizado  4,35         

 D Aviso prévio trabalhado   1,94         

 
E 

Incidência do submódulo 
4.1 sobre aviso prévio 
trabalhado 

0,72         

 F 
Multa do FGTS do aviso 
prévio trabalhado 0,47         

 TOTAL  7,93        

 

 
 
 
       

 
Submódulo  4.5  –  
Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário 
Motorist
a carga 

 4.5 

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

Valor 
(R$) 

 A Férias  8,33         

 B Ausência por doença 1,66         

 C Licença paternidade 0,02         

 D Ausências legais 0,28         

 E 
Ausência por Acidente de 
trabalho 0,33         

 F Outros (especificar) -         

 Subtotal 

  
10,62 

 G 

Incidência do submódulo 
4.1 sobre o Custo de 
reposição  

3,91 
        

 TOTAL  14,53        



        

 
Quadro - resumo –  
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário 
Motorist
a carga 

 4 Módulo 4 - Encargos 
sociais e trabalhistas 

% Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor 
(R$) 

 4.1 
Encargos previdenciários e 
FGTS 36,80         

 4.2 
13 º salário + Adicional de 
férias 15,20         

 4.3 Afastamento maternidade 0,10         

 4.4 Custo de rescisão 7,93         

 
4.5 

Custo de reposição do 
profissional ausente 

14,53         

 4.6 Outros (especificar)           

 
TOTAL -  Encargos 
sociais e trabalhistas 74,56          

     subtotal     

        

 

MÓDULO 5 –  
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
LUCRO  - CITL 

Motorista 
executivo 

Motorista popular Motorista utilitário 
Motorist
a carga 

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

(R$) 

   REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO   

 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 (sem incidir nos 
custos indiretos) 

          

 

TOTAL - Custos 
Indiretos, Tributos e 

Lucro  
          

   subtotal + lucro + custos indiretos         

  
FATURAMENTO - valor total por 
empregado já com imposto         

 Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

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

 
Nota (3): A empresa deverá preencher os percentuais referentes ao PIS e à COFINS, de acordo com seu regime de tributação.  

 

Nota (4): 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; devendo ser, no entanto, ser observado o Acórdão 1591/2008 Plenário TCU, com a 
finalidade de que valores devidos pela empresa CONTRATADA sejam incluídos na proposta e não haja desequilíbrio econômico. 

        

 
Anexo I – B - Quadro-resumo do Custo 
por Empregado         Motorista executivo Motorista popular Motorista utilitário Motorista carga 

 

 
  Mão de obra vinculada à execução 

contratual (valor por empregado) 
(R$) (R$) (R$) (R$) 

 



 
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          

 TOTAL POR EMPREGADO       

        

 

 



ANEXO II  

VEÍCULO EXECUTIVO 
MODELO: VALOR do Veículo: 

CUSTOS VALOR (R$) 

CUSTOS FIXOS (especificar) R$  

CUSTOS VARIÁVEIS (especificar) R$ 

CUSTO Mão de Obra (02 condutores) R$   

TOTAL MENSAL POR VEÍCULO c/ franquia de 1.200 km R$  

VALOR UNITÁRIO DO KM ( total mensal dividido por 1.200) R$ 

 

Valor do QUILOMETRO Excedente 
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 

VALOR 
UNITÁRIO 

DO KM  

CUSTOS 
VARIÁVEIS 

TOTAL 
MENSAL POR 

VEÍCULO 
(B1/C1) 

VALOR 
UNITÁRIO DO 
KM RODADO 
EXCEDENTE  

(A1xD1) 

 
Quilometragem 

Excedente 
estimada 

 
Valor estimado 

(E1 x F1) 

     200  
 

H1 
 

Valor total estimado mensal 
(Total mensal por veículo + G1) 

R$ 

A utilização será diária. 

Nos custos fixos e variáveis já devem estar contemplados todos os valores com impostos e taxas. 

Os quilômetros excedentes não vinculam nem limitam a prestação de serviço, sendo somente um parâmetro para a 

contratada. 

O valor total estimado mensal é para fins de análise de propostas, pois só será efetivamente pago o valor mensal por veículo 

somado ao valor dos quilômetros comprovadamente rodados fora da franquia, de acordo com seus respectivos valores, caso 

não seja possível a compensação. 

O valor do quilometro rodado excedente será calculado aplicando-se ao valor unitário do quilometro a fração 

oriunda da divisão do valor TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS  apresentados pela empresa sobre o valor TOTAL 

MENSAL POR VEÍCULO , tendo em vista que os custos fixos do veículo e os custos dos motoristas já terão sido 

integralmente absorvidos. 



ANEXO III  

VEÍCULO POPULAR 
MODELO: VALOR do Veículo: 

CUSTOS VALOR (R$) 

CUSTOS FIXOS (especificar) R$  

CUSTOS VARIÁVEIS (especificar) R$ 

CUSTO Mão de Obra  R$   

TOTAL MENSAL POR VEÍCULO c/ franquia de 800 km R$  

VALOR UNITÁRIO DO KM ( total mensal dividido por 800) R$ 

 

Valor do QUILOMETRO Excedente 
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 

VALOR 
UNITÁRIO 

DO KM  

CUSTOS 
VARIÁVEIS  

TOTAL 
MENSAL POR 

VEÍCULO  
(B2/C2) 

VALOR 
UNITÁRIO DO 
KM RODADO 
EXCEDENTE  

(A2xD2) 

 
Quilometragem 

Excedente 
estimada 

 
Valor estimado 

(E2 x F2) 

     100  
 

H2 
 

Valor total estimado mensal 
(Total mensal por veículo + G2) 

R$ 

A utilização será diária. 

Nos custos fixos e variáveis já devem estar contemplados todos os valores com impostos e taxas. 

Os quilômetros excedentes não vinculam nem limitam a prestação de serviço, sendo somente um parâmetro para a 

contratada. 

O valor total estimado mensal é para fins de análise de propostas, pois só será efetivamente pago o valor mensal por veículo 

somado ao valor dos quilômetros comprovadamente rodados fora da franquia, de acordo com seus respectivos valores, caso 

não seja possível a compensação. 

O valor do quilometro rodado excedente será calculado aplicando-se ao valor unitário do quilometro a fração 

oriunda da divisão do valor TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS  apresentados pela empresa sobre o valor TOTAL 

MENSAL POR VEÍCULO , tendo em vista que os custos fixos do veículo e os custos dos motoristas já terão sido 

integralmente absorvidos. 



 

ANEXO III  

 

VEÍCULO POPULAR POR DIÁRIA 
MODELO: VALOR do Veículo: 

CUSTOS VALOR (R$) 

CUSTOS FIXOS (especificar) R$  

CUSTOS VARIÁVEIS (especificar)  

CUSTO Mão de Obra  R$   

TOTAL MENSAL POR VEÍCULO  R$  
 
VALOR DA DIÁRIA (total mensal dividido por 22) R$   

  

DIÁRIA – PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO  
A3 B3 C3 

QUANT. DE 
DIÁRIAS 

VALOR DA DIÁRIA (09 horas e 
quilometragem livre) 

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO - 
(A3XB3) 

04   R$  

 
Nos custos fixos e variáveis já devem estar contemplados todos os valores com impostos e taxas. 

O valor total estimado é para fins de análise de propostas, pois só será efetivamente pago o somatório dos valores 

unitários das diárias comprovadamente utilizadas. 

A estimativa de diárias, não vincula, de forma alguma, a contratante; sendo somente uma estimativa. 

A estimativa de quilômetros a ser utilizada, por cada diária, é de 60 km, porém este quantitativo não vincula a contratante; 

sendo somente uma estimativa, visto a quilometragem ser livre.  

As diárias não utilizadas em um mês poderão ser utilizadas em outros meses, desde que o quantitativo anual de diárias não 

seja ultrapassado; salvo em caso de necessidade excepcional, devidamente justificada. 

 
 



 

ANEXO IV 

 

VEÍCULO CARGAS PESADAS 
MODELO: VALOR do Veículo: 

CUSTOS VALOR (R$) 

CUSTOS FIXOS (especificar) R$  

CUSTOS VARIÁVEIS (especificar)  

CUSTO Mão de Obra  R$   

TOTAL MENSAL POR VEÍCULO  R$  
 
VALOR DA DIÁRIA (total mensal dividido por 22) R$   

  

DIÁRIA – PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO  
A4 B4 C4 

QUANT. DE 
DIÁRIAS 

VALOR DA DIÁRIA (09 horas e 
quilometragem livre) 

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO - 
(A4XB4) 

01   R$  

 
Nos custos fixos e variáveis já devem estar contemplados todos os valores com impostos e taxas. 

O valor total estimado é para fins de análise de propostas, pois só será efetivamente pago o somatório dos valores 

unitários das diárias comprovadamente utilizadas. 

A estimativa de diárias, não vincula, de forma alguma, a contratante; sendo somente uma estimativa. 

A estimativa de quilômetros a ser utilizada pelo, por cada diária, é de 20 km, porém este quantitativo não vincula a 

contratante; sendo somente uma estimativa, visto a quilometragem ser livre.  

As diárias não utilizadas em um mês poderão ser utilizadas em outros meses, desde que o quantitativo anual de diárias não 

seja ultrapassado; salvo em caso de necessidade excepcional, devidamente justificada 

 
 



 

ANEXO V 

 

VEÍCULO UTILITÁRIO 
MODELO: VALOR do Veículo: 

CUSTOS VALOR (R$) 

CUSTOS FIXOS (especificar) R$  

CUSTOS VARIÁVEIS (especificar)  

CUSTO Mão de Obra  R$   

TOTAL MENSAL POR VEÍCULO  R$  
 
VALOR DA DIÁRIA (total mensal dividido por 22) R$   

  

DIÁRIA – PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO  
A5 B5 C5 

QUANT. DE 
DIÁRIAS 

VALOR DA DIÁRIA (09 horas e 
quilometragem livre) 

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO - 
(A3XB3) 

01   R$  

 
Nos custos fixos e variáveis já devem estar contemplados todos os valores com impostos e taxas. 

O valor total estimado é para fins de análise de propostas, pois só será efetivamente pago o somatório dos valores 

unitários das diárias comprovadamente utilizadas. 

A estimativa de diárias, não vincula, de forma alguma, a contratante; sendo somente uma estimativa. 

A estimativa de quilômetros a ser utilizada pelo, por cada diária, é de 50 km, porém este quantitativo não vincula a 

contratante; sendo somente uma estimativa, visto a quilometragem ser livre.  

As diárias não utilizadas em um mês poderão ser utilizadas em outros meses, desde que o quantitativo anual de diárias não 

seja ultrapassado; salvo em caso de necessidade excepcional, devidamente justificada. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI 

 
 

CUSTO ESTIMADO MENSAL E ANUAL DO SERVIÇO 

VALOR TOTAL ESTIMATIVO MENSAL 
(H1+H2+C3+C4+C5) 

VALOR TOTAL ESTIMATIVO ANUAL 
(MENSAL x 12) 

R$   R$ 

Obs1: os valores acima são somente para fins de análise de propostas.  
 

 
 



 

ANEXO VII 
 
 

DOCUMENTO DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

Declaro, para os devidos fins de prova junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que a empresa 

____________________________________________________________________________________ indica o 

Sr._________________________________________________________para ser o Preposto responsável pela boa execução do 

objeto constante no contrato com a Autarquia e, ainda, que o referido preposto possui todas as informações relativas a perfeita 

execução do objeto contratado. Declaro, também, que o preposto possuirá amplos poderes para decidir e dirimir questões relativas 

ao contrato com a SUSEP, sendo ele o contato da Contratada perante a Contratante. 

DADOS DO PREPOSTO: 

Nome do prespoto___________________________________________________________________ 

Número de CPF/ e RG do Preposto_____________________________________________________ 

E-mail do Preposto __________________________________________________________________ 

Telefones do Presposto________________________________________________________________ 

__________________ , _____ de _____________________ de ________  

(local e data)  

________________________________________________________  

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

________________________________________________________ 

(nome por extenso do Representante Legal da Empresa)  

 



 

 
 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
Contrato para prestação de serviços 
contínuos de transporte de servidores e 
outros, por meio de aluguel de veículos 
e disponibilização de condutores, no 
Estado do Rio de Janeiro, 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 16/2012, em 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto n° 5.450, de 31 de maio 
de 2005 e suas respectivas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, as demais normas complementares, e do que 
consta do Processo SUSEP nº 15414.003131/2012-04, mediante as condições inseridas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
   O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços contínuos de transporte de servidores e outros, por meio de aluguel de 
veículos, incluindo a disponibilização de condutores devidamente treinados e habilitados e, 
incluindo também, todos os demais gastos necessários para a viabilização do transporte de 
servidores e colaboradores em serviço, bem como de materiais, de bens patrimoniais, de 
mobiliários, de documentos e de outras cargas, para atendimento exclusivo das necessidades 
da SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, no Município do Rio de 
Janeiro - RJ, bem como em outras localidades próximas, onde a prestação dos serviços se 
faça necessária ao exercício das atividades de competência da SUSEP, conforme quadro 
abaixo: 



 
 

Tipo de Veículo Quantidade Mínima 
Executivo 1 (no regime de quilômetros rodados) 

Popular 
1 (no regime de quilômetros rodados)  
1 (no regime de diárias por demanda, em 
casos excepcionais) 

Utilitário 
1 (no regime de diárias com 
quilometragem livre) 

Transporte de Cargas Pesadas 
1 (no regime de diárias com 
quilometragem livre) 

Total 5 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a partir 
de XX  de xxxxxxxxxx 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA  executará os serviços no período, local e forma estipulados no 
Termo de Referência COSER nº 05/2012 em anexo ao Edital de Pregão Eletrônico n° 
16/2012. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Parágrafo único. As obrigações da CONTRATADA  e da CONTRATANTE  
encontram-se estabelecida no item 20 do Termo de Referência COSER nº 05/2012. 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

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

 
Parágrafo único. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não 

renováveis (equipamentos e infra-estrutura necessários à execução dos serviços) já pagos ou 
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a 
renovação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO 

O valor contratual poderá ser repactuado, desde que seja observado os prazos 
estipulados no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e na da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2/2008. 

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

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

Parágrafo segundo. Advindo prazo legal para repactuação do Contrato, caberá à 
CONTRATADA  apresentar a demonstração analítica da variação dos componentes dos 
custos do Contrato, bem como cópia autenticada do acordo, convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho, de acordo com a planilha inicialmente apresentada, devidamente justificada, 
efetuando os cálculos e submetendo-os à aprovação da CONTRATANTE. 

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

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



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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado pela 
CONTRATANTE  em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem 
bancária e crédito em conta corrente, em até 10 (dez) 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 da 
CONTRATANTE  até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação do serviço. Caso não 
seja respeitado este prazo pela CONTRATADA , o pagamento será realizado de acordo com a 
disponibilidade da Contratante. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções 
atribuídas à CONTRATADA , a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da data do atesto do 
fiscal do Contrato na nova nota fiscal/fatura, corrigida e sem rasuras. 

Parágrafo segundo. Não será pago o valor relativo aos dias não trabalhados pelo 
empregado, bem como os encargos que venham a incidir sobre este valor no caso de não 
cobertura. 

 Parágrafo terceiro. Os pagamentos estão condicionados à comprovação de 
recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS, relativas aos empregados da CONTRATADA , postos à 
disposição da CONTRATANTE . 

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

Parágrafo quinto. Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação 
vigente, exceto se a CONTRATADA  tiver optado pelo SIMPLES, hipótese em que deverá 
comprovar tal condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde 
que esta opção não seja vedada pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006. Será aplicado o 



percentual constante da tabela de retenção da Instrução Normativa n°480, de 15 de dezembro 
de 2004, da Secretaria da Receita Federal ou a que vier a substituí-la.  

Parágrafo sexto. O número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, 
indicado na nota fiscal/fatura, deverá coincidir com o apresentado na proposta da 
CONTRATADA , o qual será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de 
notas de empenho. 

Parágrafo sétimo. A CONTRATADA  não poderá interromper a execução dos 
serviços em função de pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta 
Cláusula. 

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

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário estimado destinado a atender as despesas decorrentes deste 
Contrato corresponde ao valor total de R$ XX,XXX (valor por extenso) para o período 12 
(doze) meses, correndo R$ xxx,xx (valor por extenso) por conta da dotação orçamentária 
consignada à CONTRATANTE , no exercício financeiro de 20XX , pelo programa de trabalho 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica <xxxxxx>, conforme Nota de Empenho 
20XXNE90XXXX  e R$ xxx,xx (valor por extenso) a ser empenhado no exercício seguinte. 

Parágrafo único. Em caso de prorrogação deste Contrato, as despesas para os 
exercícios subseqüentes estarão submetidas à previsão orçamentária própria a ser consignada à 
CONTRATANTE na Lei Orçamentária da União. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA FISCALIZAÇÃO 

A Contratada se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
CONTRATANTE  quanto à execução da prestação dos serviços, devendo prestar todos os 
esclarecimentos solicitados em tempo hábil.  

Parágrafo primeiro. As irregularidades detectadas pela fiscalização da SUSEP 
serão imediatamente comunicadas à Contratada, para correção ou adequação e registradas pela 
Administração. 

Parágrafo segundo. A CONTRATANTE  exercerá através da Coordenação de 
Serviços (COSER) a fiscalização e o acompanhamento 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, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada com a execução, 
fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada. 



Parágrafo terceiro. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por representantes da CONTRATANTE , verificando e mensurando os seguintes 
aspectos: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 
prazos de execução e da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequação dos serviços prestados às rotinas de execução estabelecida; 

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

f) A satisfação do público usuário. 

Parágrafo quarto. 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 quinto. 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 PRIMEIRA  – 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 SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, na forma e nos 
prazos estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA  às penalidades constantes do art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho 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 nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades: 

a) advertência: 

a.1) quando não houver prestação do serviço ou prestação insatisfatória; 

a.2) quando não houver veículo ou condutor disponível para atender a Autarquia. 

b) multa, calculada sobre o valor mensal do Contrato: 

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

b.2) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por 
cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos significativos para a 
CONTRATANTE , até que a CONTRATADA  dê solução à inexecução do 
avençado ou até a rescisão contratual; 

b.3) de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

b.4) de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor mensal total estimado do contrato, por 
cometimento de infrações já apenadas com Advertência; 

b.5) de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor global estimado correspondente a 12 
(doze) meses do Contrato, por dia de atraso no início da prestação dos serviços, 
limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor, por ocorrência, independentemente 
das demais sanções cabíveis; 

b.6) de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal total estimado do contrato, por 
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nos outros 
itens deste inciso, e aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das 
demais sanções cabíveis; 

b.7) de 5% (cinco por cento) ao dia do valor mensal total estimado 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 CONTRATANTE , que se seguirá à data da comunicação formal da 
rejeição, independentemente das demais sanções cabíveis; 

b.8) de 10% (dez por cento) ao dia do valor mensal total estimado do contrato, pelo 
descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, caso a correção não 
se efetivar no tempo estipulado pela CONTRATANTE , que se seguirá à data da 
comunicação formal da rejeição, independentemente das demais sanções cabíveis; 

b.9) de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado correspondente a 12 (doze) 
meses do Contrato no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, 
motivado por culpa da contratada, inclusive pelo descumprimento das obrigações e 
encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa prévia, independentemente das 
demais sanções cabíveis; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; 



d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo primeiro. A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula poderá 
ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com quaisquer das demais, devendo o valor 
da multa ser cobrado na forma do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo segundo. Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a 
CONTRATADA  poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente 
poderá conferir efeito suspensivo, se presentes razões de interesse público, devidamente 
fundamentadas, conforme dispõe o inc. I, “f” do art. 109, e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho 
de 1993. 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 n° 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) Só será permitida a permanência do empregado designado pela CONTRATADA  nas 
dependências da CONTRATANTE , durante o período em que estiver prestando os 
serviços. 

e) A CONTRATADA  deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessários, na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

f) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE  e os empregados indicados pela CONTRATADA  para execução dos 
serviços. Caso a CONTRATANTE , a qualquer tempo, venha a ser notificada ou citada, 
administrativa ou judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas 
ou previdenciárias pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA  obriga-se a 
responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações. 

g) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato. 

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



i) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação 
exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº XX /20XX . 

j) Os veículos utilizados na realização dos serviços deverão estar cobertos de apólice de 
seguro total (colisão, incêndio e roubo), bem como contra terceiros (danos pessoais e 
materiais). 

k) A CONTRATADA  fica isenta de responsabilidade por qualquer acidente que possa 
ocorrer  durante o percurso realizado.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

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

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

 
Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 20XX. 

 
 

________________________________________ 
<nome do ordenador de despesas> 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
 
 

_____________________________________ 
<Nome> 

<Empresa contratada> 


