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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2013 
Processo SUSEP Nº 15414.300023/2013-50 

 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço 

global, conforme autorização do Sr. Coordenador-Geral de Administração, contida no Processo SUSEP nº 

15414.300023/2013-50, 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$ 4.764,00 (valor anual) 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 173039 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/07/2013 às 11:00 hs 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de instalação, locação, 
manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de segurança, para o escritório da SUSEP 
em Brasília (Escritório de Representação do Gabinete no Distrito Federal - ERGDF), localizado 
no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco “K”, 13º andar, Brasília-DF. 

2. DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
2.1 Fazem parte deste Edital: 

� Modelo de Proposta Comercial 

� Termo de Referência 

� 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 sujeito 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. 

 

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 2013. 

4.2 O ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio é a Portaria SUSEP nº 4.787, de 
28 de agosto de 2012. 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

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

5.2 Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades: 

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

b) que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedidas de 
contratar e/ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;  

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 o presente Edital e contendo o VALOR 
GLOBAL PARA 12 (DOZE) MESES DE CONTRATO em moeda nacional, em campo próprio 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

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

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

6.4 Toda a documentação, quando exigida, deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: 
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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 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, também em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no edital. 

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

6.9 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) consulta ao Portal da Transparência/CGU; 

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

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

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

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

k) estudos setoriais; 

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

m) demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 

6.10 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. 

6.11 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar documentação abaixo 
no prazo de 2 (duas) horas, contadas da solicitação do pregoeiro, em arquivo único em formato 
zip, por meio da funcionalidade “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet. 

a) Planilha de Custos e Formação de Preços adequada ao último lance, conforme Anexo 
I do termo de Referência ERGDF n° 02/2013; e 

b) Proposta Comercial. 
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7. DA HABILITAÇÃO 

 

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

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

7.3 Quando necessário e após solicitação pelo pregoeiro, 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 

Avenida Presidente Vargas nº 730/ 8º andar 

Centro, Rio de Janeiro, RJ 

Processo SUSEP nº 15414.300023/2013-50 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

 

7.4 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.  

7.5 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. 

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

7.7 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 
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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). 

7.8 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. 

7.9 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 
ordem de classificação, ou revogar a licitação” (art.4º, § 4º, Decreto nº 6.204, de 
05/09/2007). 

 

8. DOS RECURSOS 
 

8.1 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. 

8.2 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.  

8.3 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.  

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

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

8.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na COLIC  -
Coordenação de Licitação e Contratos 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. 

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

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

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1 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, garantida a 
prévia defesa. 

9.2 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. 

9.3 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  
cominações legais. 
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9.4 Será sempre assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos casos de sanção 
administrativa.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 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 colic.rj@susep.gov.br. 

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

10.3 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. 

10.4 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 
colic.rj@susep.gov.br. 

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

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

10.7 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. 

10.8 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. 

10.9 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. 

10.10 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. 

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

10.12 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, 28 de junho de 2013. 
 
 

Natalia Paulos de Rezende 
Pregoeira 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(papel timbrado da empresa) 

 
1 - QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
 
Razão Social: 

CNPJ/MF: 

Endereço Comercial: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

Telefone: Fax: 

Endereço Eletrônico: 

Site: 

Dados Bancários (para emissão de nota de empenho): 

Representante Legal Qualificado: 

Identidade: Órgão Expedidor: 

CPF: Nacionalidade: Estado Civil: 

Qualificação profissional na empresa: 
 
 
 
 
2 - PREÇOS E CONDIÇÕES  
 

ITEM VALOR PROPOSTO (R$) 

A – Serviços de instalação, locação, manutenção e 

monitoramento de sistema de segurança eletrônico 

para o escritório da SUSEP em Brasília-DF. 

 

B – Tributação   

(A + B) Valor Total Mensal  

Valor Global Mensal da Presente Proposta  

Valor Global Anual da Presente Proposta  

 
 
 



 
 

 
 

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

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 06/2013 
 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de instalação, locação, 
manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de segurança, para o escritório da SUSEP em Brasília 
(Escritório de Representação do Gabinete no Distrito Federal - ERGDF), localizado no Setor Bancário Sul, 
Quadra 01, Bloco “K”, 13º andar, Brasília-DF. 
 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1.  A presente contratação justifica-se pela necessidade de prover segurança às instalações, bens e 
documentos pertencentes ao Escritório de Representação do Gabinete da Susep no Distrito Federal. 
2.2. A contratação via empresa terceirizada justifica-se pela ausência de servidores capacitados para 
esse fim, além de resultar em custos menores para a Autarquia. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

3.1. O sistema eletrônico de segurança a ser instalado no imóvel citado será composto de sistema de 
alarme com monitoramento 24 horas, estando inclusos os seguintes equipamentos: 
 
 a) 1 (uma) central inteligente com discagem embutida, permitindo a ligação para a central de 
monitoramento 24 horas, em caso de disparo de alarme; 
 b) 1 (um) teclado para ativar e desativar o Sistema e que permita a utilização de senha; 
 c) 2 (dois) sensores de presença, distribuídos de forma a detectar a presença e/ou violação de 
qualquer ambiente do imóvel, através de portas ou janelas; 
 d) 2 (duas) sirenes que disparam no momento em que qualquer dos sensores detectar a presença 
e/ou violação do Sistema; 
 e) 2 (dois) botões de pânico fixos; 
 f) 1 (um) botão de pânico móvel; 
 g) 1 (uma) bateria selada, para falta ocasional de energia; 
 h) 1 (um) transmissor; 
 i) 1 (um) receptor; e 
 j) cabeamento para interligar os equipamentos. 
  
3.2. Em linhas gerais, o sistema de alarme funcionará da seguinte forma: 
 3.2.1. Sempre que soar o alarme, o Sistema Eletrônico de Segurança deverá proceder à ligação para a 
Central da CONTRATADA informando o ocorrido. A Central da CONTRATADA deverá entrar em contato 
telefônico com as pessoas descritas na Ficha de Monitoramento; 
 3.2.2. Sendo necessário, e caso a opção contemple, a CONTRATADA deverá enviar viatura ao local, 
conduzida por pessoal treinado, para as averiguações. Caso seja detectada violação do imóvel ou presença 
de pessoas suspeitas, a autoridade policial deverá ser imediatamente comunicada; 
 3.2.3. Em caso de falha na linha Telefônica, a Central da CONTRATADA, por meio de testes identificará 
e informará o problema ao CONTRATATANTE. 
3.3. Os custos de instalação dos equipamentos descritos no item 3.1. deverão ser incorporados nos 
custos mensais, na proporção de um doze avos ao mês. 
3.4. A empresa contratada deverá prestar a manutenção necessária para o perfeito funcionamento do 
sistema, sem custos adicionais à contratante. 
3.5. Todos os equipamentos utilizados no projeto de segurança deverão ser fornecidos a este órgão por 
meio de contrato de comodato ou locação, com os custos totais diluídos nas mensalidades. 
3.6. A contratada encaminhará à contratante, mensalmente, relatório contendo todas as ocorrências e 
eventos gerados no período, informando, detalhadamente, o horário  ativado/desativado e/ou violado, com 
identificação do usuário da senha utilizada. 



 
 

 
 

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

 

 

3.7. O horário de funcionamento do ERGDF é de segunda a sexta, das 7:00 às 20:00 horas. O serviço, 
porém, terá que funcionar de forma ininterrupta. 
 

4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO 

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

5. VISTORIA 

5.1. Com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, o licitante poderá 
vistoriar as instalações da SUSEP/DF, localizadas no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco “K”, 13º andar, 
agendando previamente por meio do telefone (61) 3105-4400, podendo ser realizada nos dias úteis, no 
horário das 8 às 12 hs e das 14 às 17 hs. 
5.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes, como justificativa para se eximirem das 
obrigações assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, em decorrência da 
execução do objeto deste Pregão. 
 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

6.1. A execução do contrato será avaliada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que 
compreendam a mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos: 
 6.1.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução 
e da qualidade demandada; 
 6.1.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
 6.1.3. O perfeito funcionamento do sistema bem como a sua confiabilidade; 
 6.1.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 
 6.1.5. A satisfação do público usuário. 
 

7. CUSTO MÉDIO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

7.1. O custo médio mensal do serviço a ser contratado é de R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais), 
perfazendo um custo médio anual de R$ 4.764,00 (quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais). 
7.2. O valores acima foram aferidos em pesquisa de preços com empresas do ramo no mercado. 
  

8. PAGAMENTO 

8.1.  O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, em 
moeda corrente nacional, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de 
ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas às condições 
estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao devido 
atesto, que deverá ser efetuado pela fiscalização do contrato em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação 
dos documentos de cobrança. 
 8.1.1. Não poderá ser imposta qualquer espécie de encargo por mora de até 2 (dias) dias úteis da 
data de vencimento, após a emissão tempestiva da ordem bancária. 



 
 

 
 

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

 

 

8.2.  A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação e conter o detalhamento 
dos serviços executados. 
8.3.  A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada: 
 8.3.1. Da comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 
8.666/93. 
8.4.  Conforme disposto no § 6º do art. 36 da IN SLTI/MPOG nº 2/08, a retenção ou glosa no pagamento, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando o contratado: 
 8.4.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas; ou 
 8.4.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
8.5.  Não será considerado retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da não 
apresentação de todos os documentos/comprovações relacionados na cláusula de pagamento, visto que o 
prazo para o pagamento somente começa a correr após a apresentação dos mesmos.  
8.6.  Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados 
desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
8.7.  A critério da contratante, poderá ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir dívidas de 
responsabilidade da contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 
decorrência da irregular execução contratual.  
8.8.  Serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem assim a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a 
Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o 
objeto deste edital, conforme IN SRF nº 480/04, e alterações. 
 8.8.1. Não haverá a retenção prevista no item 8.8 na hipótese de a contratada ser optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ou se 
enquadre na previsão contida no § 4º do art. 16 da mesma Lei. 
 8.8.2. Havendo dúvida quanto à regularidade da opção pelo SIMPLES feita pela microempresa ou 
empresa de pequeno porte, o pregoeiro representará junto ao órgão competente solicitando manifestação 
quanto à ocorrência ou não de hipótese de vedação, nos termos do caput do art. 17 da Lei Complementar nº 
123/2006, para que, se for o caso, seja feita a exclusão e adotadas as medidas dela decorrentes. 
8.9.  Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data 
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5 
% (zero vírgula cinco) por cento ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die e de forma não 
composta, mediante aplicação da seguinte formula: 
EM = VP x N x I, onde: 
EM = Encargos moratórios 
VP = Valor da parcela em atraso 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
I = (TX/100) / 365 = Índice de atualização financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento) 
 

9. PROPOSTA 

9.1. A proposta deverá contemplar todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, 
contribuições, taxas, fretes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, serviços e materiais necessários à 
completa execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
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9.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear, após apresentação da proposta, qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto, salvo se justificado pela licitante e aceito pela SUSEP. 
9.3. A proponente deverá obrigatoriamente: 
 9.3.1. Preencher a Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, constante no Anexo I deste 
Termo de Referência. Só serão consideradas VÁLIDAS as propostas que contenham a planilha do Anexo I 
deste Termo de Referência devidamente preenchida; 
 9.3.2. Declarar formalmente total concordância com as condições estipuladas neste Termo de 
Referência; 
 9.3.3. Atender, no que for cabível à Instrução Normativa nº 02/2008 da Secretaria de Logística e da 
Informação do Ministério do Planejamento e suas alterações; 
 9.3.4. Atender a toda a legislação de licitações e contratos. 
9.4. A proposta deverá conter, dentre outras informações, os dados da empresa (Razão Social, CNPJ, 
endereço, telefone, etc.), bem como conta bancária (nome e número do banco, da agência e da conta 
corrente); 
9.5. A proposta deverá ter seus valores expressos em moeda corrente nacional e prazo de validade de 60 
(sessenta) dias, contados da data da entrega. 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após recebida a autorização da Administração, 
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ao início da sua execução. 
10.2. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de 
funcionamento da Administração. 
10.3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, e 
efetuá-los de acordo com as especificações constantes do contrato. 
10.4. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 
mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços. 
10.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.6. Nomear elemento (preposto), aceito pela Administração, para orientar a execução dos serviços, bem 
como manter contato com o fiscal da contratante, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao 
bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações daquela e, por consequência, tomando 
todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93. 
10.7. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 
mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes 
encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas. 
10.8. Cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços fixados pela Administração, segundo 
suas conveniências e em consonância com a fiscalização do contrato. 
10.9. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços em perfeitas 
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os 
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica. 
10.10. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços. 
10.11. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à 
contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. 
10.12. Informar aos seus empregados da proibição de retirarem-se dos prédios ou instalações da 
contratante portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do contrato. 
10.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela Administração. 
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10.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de 
segurança da Administração, inclusive quanto à prevenção de incêndios e às de segurança e medicina do 
trabalho. 
10.15. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 
objetivando a correta execução dos serviços. 
10.16. Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde 
houver prestação dos serviços. 
10.17. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia e 
expressa anuência da contratante. 
10.18. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do 
presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado. 
10.19. Atender prontamente as exigências da Administração inerentes ao objeto do contrato. 
10.20. Disponibilizar à CONTRATANTE, ao final de cada mês, Relatório contendo todas as ocorrências e 
eventos gerados no período, informando, pormenorizadamente, o horário e setor ativado/desativado e/ou 
violado, identificando inclusive o usuário da senha utilizada. 
10.21. A contratada deverá, no que couber, observar o disposto na Instrução Normativa MPOG/SLTI nº. 1, 
de 19 de janeiro de 2010, que trata da sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de 
serviços ou obras pela Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional e dá outras 
providências. 
 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e documentar as 
ocorrências havidas. 
11.2. Proporcionar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente 
os serviços contratados. 
11.3. Disponibilizar local para o perfeito desenvolvimento dos serviços; 
11.4. Preencher e manter atualizada a Ficha de Monitoramento, onde deverão constar os nomes e 
telefones de contatos dos funcionários da CONTRATANTE para o devido acionamento em caso de 
necessidade. 
11.5. Efetuar os pagamentos devidos. 
11.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 
aplicação de sanções e alterações do contrato. 
11.7. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
11.8. Observar as obrigações dispostas na legislação pertinente. 
 

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

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

13. INSTRUMENTO CONTRATUAL 

13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento específico 
escrito de contrato, do qual farão parte, independentemente de transcrição, o edital e seus anexos e a 
respectiva proposta, celebrado entre a Superintendência de Seguros Privados e a licitante vencedora, que 
observará os termos da Lei n° 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, do edital e demais normas pertinentes. 
13.2. Após a homologação da licitação, por ocasião da emissão de empenho em favor da licitante 
vencedora, bem como previamente à assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros 
meios se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 



 
 

 
 

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

 

 

13.3.  Caso o proponente homologado não esteja inscrito no SICAF, a sua inscrição nesse Sistema deverá 
ser feita pela Administração, sem ônus para o proponente, antes da contratação, com base no reexame da 
documentação apresentada para habilitação, devidamente atualizada. 
13.4. No interesse da Administração da Superintendência de Seguros Privados, o valor inicial atualizado do 
contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
exarado no art. 65, §1º e §2º, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
 13.4.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários. 
 13.4.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo 
as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes (contratada e SUSEP). 
13.5. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, 
artigo 57, da Lei n° 8.666/93. 
13.6. O contrato será reajustado, pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desde que seja 
observado o prazo previsto no art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994 e no art. 3º da Lei nº 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, e suas respectivas alterações. 
 

14. GARANTIA 

14.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a prestação de garantia, 
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, na forma do disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato. 
 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. O atraso injustificado na execução do objeto deste Termo sujeitará o contratado a penalidades, na 
forma prevista no instrumento no contrato, obedecendo sempre à legislação vigente. 
15.2. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a contratada 
estarão sujeitas às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa: 
 15.2.1. Advertência. 
 15.2.2. Multas (que poderão ser recolhidas por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, a ser 
preenchida de acordo com as instruções fornecidas pela contratante): 
 a) De 1% (um por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do contrato, por dia de 
atraso no início da prestação do serviço, e limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência, 
independentemente das demais sanções cabíveis. 
 b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, não especificada nas outras alíneas deste inciso, e aplicada em dobro na sua 
reincidência, independentemente das demais sanções cabíveis. 
 c) De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do contrato, pela recusa 
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato, ou em aceitar ou em retirar o 
instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebração, ou deixar de 
entregar documentação exigida no edital durante a sessão do pregão, no prazo e condições estabelecidas no 
edital, independentemente das demais sanções cabíveis. 
 d) De 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, pela recusa em corrigir ou substituir 
qualquer serviço rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a recusa caso a correção ou substituição não se 
efetivar nos 2 (dois) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição, independentemente 
das demais sanções cabíveis. 
 e) De 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, pelo descumprimento das obrigações e 
encargos sociais e trabalhistas, no caso de não regularização no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após 
notificação da contratante, e que não culmine em rescisão contratual, independentemente das demais 
sanções cabíveis. 
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 f) De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do contrato, no caso de 
sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da contratada, inclusive pelo 
descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa prévia, 
independentemente das demais sanções cabíveis. 
 15.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento do 
SICAF pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominações legais, para a licitante que, convocada 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. 
15.3.  Incidirá também na sanção prevista no item 15.2.3., a licitante que deixar de enviar os documentos 
necessários à sua habilitação, via fax ou, quando for o caso, a nova Planilha de Custos e Formação de Preços 
por meio eletrônico, com os valores readequados ao lance vencedor. 
15.4. As sanções previstas nos itens 15.2.1. e 15.2.2. serão aplicadas pelo Coordenador-Geral da 
Coordenação-Geral de Administração – CGADM (de acordo com a Portaria SUSEP/DIRAD nº. 1, de 28 de 
janeiro de 2010 ou outra que vier a substituí-la) e a sanção prevista no item 15.2.3. será aplicada pelo 
Ministro de Estado da Fazenda. 
15.5. No processo de aplicação de sanções, será sempre assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa da empresa contratada dentro dos prazos legais estipulados. 
15.6. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e 
contratar com a União, a licitante será descadastrada por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste termo de referência e no edital e das demais cominações legais. 
15.7. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da contratada, o 
valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
15.8. Em todas as situações, independentemente da aplicação de multas e impedimento de licitar e 
contratar com a Administração, poderá ser aplicada a pena de advertência, caso a Administração da 
Autarquia julgue mais conveniente face às circunstancias do caso específico. 
15.9. 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. 
 

16. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

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

 

  

Brasília/DF, 21 de junho de 2013. 

 

 

Natália Gimenez Soares Martins 
Analista Técnica 

Matrícula SIAPE Nº 1511402 
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TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 02/2013 

 
ANEXO I – PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
 

ITEM          VALOR PROPOSTO (R$) 

A – Serviços de instalação, locação, manutenção e 
monitoramento de sistema de segurança eletrônico para o 
escritório da SUSEP em Brasília-DF. 

 

B – Tributação   

(A + B) Valor Total Mensal  

Valor Global Mensal da Presente Proposta  

Valor Global Anual da Presente Proposta  

 
 
DADOS DA EMPRESA PROPONENTE: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço/CEP: 
Telefone/Fax: 
E-mail: 
Dados Bancários: 
Validade da Proposta: 
Inscrição no CREA/CAU: 

 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PROPONENETE: 
Nome Completo: 
Identidade/Órgão Expedidor: 
CPF: 
Telefones: 
E-mail: 
 
 
 

XXXXXXXXXXXX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2013. 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 



 

 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS  

 
 
 

Contrato de prestação de serviços de 
instalação, locação, manutenção e 
monitoramento de sistema eletrônico de 
segurança que fazem entre si a 
Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e a <xxxxxxxxx>. 

 
 

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 XX /2013, 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 15414.300023/2013-50, mediante as condições inseridas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços 
de instalação, locação, manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de segurança, para o 
escritório da SUSEP em Brasília (Escritório de Representação do Gabinete no Distrito Federal - 
ERGDF), localizado no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco “K”, 13º andar, Brasília-DF. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

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

 



 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  A CONTRATADA  executará o objeto no período, local e forma estipulados nos item 3 - 
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, constantes 
no Termo de Referência ERGDF 06/2013.  

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após recebida a autorização da Administração, 
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ao início da sua execução; 

 
b) Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de 

funcionamento da Administração; 
 
c) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, 

e efetuá-los de acordo com as especificações constantes do contrato; 
 
d) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, 

de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços; 

 
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
f) Nomear elemento (preposto), aceito pela Administração, para orientar a execução dos serviços, 

bem como manter contato com o fiscal da contratante, solicitando as providências que se 
fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações 
daquela e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas 
detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

 
g) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento 

dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. 
Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao 
responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

 
h) Cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços fixados pela Administração, 

segundo suas conveniências e em consonância com a fiscalização do contrato; 
 
i) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços em perfeitas 

condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. 
Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos 
à rede elétrica; 



 
j) Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços; 
 
k) Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à 

contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de 
trabalho; 

 
l) Informar aos seus empregados da proibição de retirarem-se dos prédios ou instalações da 

contratante portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do contrato; 
 
m) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela Administração; 
 
n) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as 

normas de segurança da Administração, inclusive quanto à prevenção de incêndios e às de 
segurança e medicina do trabalho; 

 
o) Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 

objetivando a correta execução dos serviços; 
 
p) Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde 

houver prestação dos serviços; 
 
q) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia e 

expressa anuência da contratante; 
 
r) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no 

objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado; 
 
s) Atender prontamente as exigências da Administração inerentes ao objeto do contrato; 
 
t) Disponibilizar à CONTRATANTE , ao final de cada mês, Relatório contendo todas as 

ocorrências e eventos gerados no período, informando, pormenorizadamente, o horário e setor 
ativado/desativado e/ou violado, identificando inclusive o usuário da senha utilizada; 

 
u) A contratada deverá, no que couber, observar o disposto na Instrução Normativa MPOG/SLTI 

nº. 1, de 19 de janeiro de 2010, que trata da sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal, direta, autárquica e 
fundacional e dá outras providências. 



CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE:  

a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e documentar as 
ocorrências havidas; 

 
b) Proporcionar à CONTRATADA  as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 

normalmente os serviços contratados; 
 
c) Disponibilizar local para o perfeito desenvolvimento dos serviços; 
 
d) Preencher e manter atualizada a Ficha de Monitoramento, onde deverão constar os nomes e 

telefones de contatos dos funcionários da CONTRATANTE  para o devido acionamento em 
caso de necessidade; 

 
e) Efetuar os pagamentos devidos; 
 
f) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 

aplicação de sanções e alterações do contrato; 
 
g) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
 
h) Observar as obrigações dispostas na legislação pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida, a prestação de 
garantia, na forma do disposto no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, após a assinatura deste Contrato, devendo tal garantia corresponder a 5% 
(cinco por cento) do valor global do Contrato. 

Parágrafo primeiro. A garantia prestada poderá responder por multas eventualmente 
aplicadas à CONTRATADA  ou reverter-se em favor da CONTRATANTE , na hipótese de 
rescisão contratual, por culpa exclusiva da CONTRATADA . 

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

Parágrafo terceiro. 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 quarto. Consoante o disposto no § 4º, do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, a garantia somente será restituída após o término de vigência do Contrato e desde que não 
haja pendências. 



 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

A prestação de serviços será acompanhada e fiscalizada pela SUSEP, por meio de servidor 
do Escritório de Representação do Gabinete no Distrito Federal – ERGDF, que anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos constantes, dentro da esfera de competência que lhe 
for atribuída, e observando o fiel cumprimento da Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de 
abril de 2008, das Normas Internas e do disposto neste Contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993. 

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

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

Parágrafo terceiro. A CONTRATANTE  poderá, a qualquer tempo da vigência do contrato, 
exigir que a CONTRATADA  apresente evidências de que os critérios técnicos e/ou administrativos 
de habilitação estão sendo mantidos. 

Parágrafo quarto. A execução do contrato será avaliada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle que compreendam a mensuração, entre outros, os aspectos relacionados no 
item 6 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO do Termo de Referência ERGDF N° 06/2013. 

 

CLÁUSULA OITAVA  – DO PREÇO E DO REAJUSTE 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância mensal de R$ xxxxxxxx,xx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) e será reajustado, desde que seja observado o prazo previsto no art. 5º 
do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994, no art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 
2001 e suas respectivas alterações. 

Parágrafo primeiro. Advindo prazo legal para reajuste do Contrato, caberá à 
CONTRATADA apresentar a sua solicitação, devidamente justificada, efetuando os cálculos e 
submetendo-os à aprovação da CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo. Autorizado o reajuste pela CONTRATANTE , o pagamento da 
diferença entre o valor reajustado e o anteriormente praticado, relativo aos serviços já prestados, 
será efetuado mediante a apresentação de fatura distinta da apresentada mensalmente. 

Parágrafo terceiro. Será utilizado o IPC-A como índice de reajuste, obedecendo ao art. 2º 
da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

Parágrafo quarto. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção 
monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano, em conformidade com o §1º, art. 2º da Lei nº 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

 



CLÁUSULA NONA – 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 em conta corrente ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código 
de barras, em até 10 (dez) dias úteis após a data do atesto na nota fiscal/fatura pelo fiscal do 
Contrato, que deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis, 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 em até 10 (dez) dias 
contados da data do atesto na nota fiscal/fatura pelo fiscal do Contrato. 

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

Parágrafo segundo. Ocorrendo cobrança indevida pelos serviços prestados, ou em caso de 
qualquer outra incorreção da fatura, a CONTRATADA  deverá reapresentá-la, devidamente 
corrigida. A partir da entrega da fatura, passará a correr novo prazo para seu efetivo pagamento. 

Parágrafo terceiro. 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 quarto. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA , 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ indicado na proposta de preços e nos 
documentos de habilitação e conter o detalhamento dos serviços executados. 

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

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

Parágrafo sexto. Conforme o disposto no parágrafo 6° do art. 36 da IN SLTI/MPOG 02/08, 
a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando a 
CONTRATADA : 

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida das atividades contratadas; ou 

b) Estiver pendente de liquidação de obrigação financeira imposta em virtude de 
inadimplência contratual. 

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

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

Parágrafo nono. A critério da CONTRATANTE , poderá ser utilizado o valor 
contratualmente devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA , relativas a 
multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 



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

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

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

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

EM = VP x N x I, onde: 

EM = Encargos moratórios 

VP = Valor da parcela em atraso 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário destinado a atender às despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor estimado de R$ xxxxxxxx (xxxxx) reais, correndo R$ xxxxxxx (xxxxxxxx) 
reais por conta da dotação orçamentária consignada à CONTRATANTE , no exercício financeiro 
de 2012, pelo programa de trabalho xxxxxxxxxxxx, na categoria econômica xxxxxx, conforme 
Nota de Empenho 2012NExxxxxx e de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxx) reais a serem empenhados nos 
exercícios seguintes. 



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 contratual, o documento expedido para 
comunicação substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos 
compromissos assumidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
CONTRATADA  estarão sujeitas às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa: 

a) Multas Contratuais: 

a.1) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor correspondente a 12 (doze) 
meses do Contrato, respeitando o limite de 5% (cinco por cento), nos casos de atraso 
da entrega da garantia contratual, conforme estabelecido na Cláusula Sexta – Da 
Garantia, até que a CONTRATADA  dê solução à inexecução do avençado ou até a 
rescisão contratual; 

a.2) De 1% (um por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do Contrato, 
por dia de atraso no início da prestação dos serviços, limitados a 10% (dez por cento) 
do mesmo valor, por ocorrência, independentemente das demais sanções cabíveis; 

a.3) De 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal fixo do contrato, por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificadas nas outras alíneas deste 
inciso, e aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 

a.4) De 10% (dez por cento) sobre o valor mensal fixo do contrato, pela recusa em 
corrigir ou substituir qualquer serviço rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a 
recusa, caso a correção ou a substituição não se efetivar nos 2 (dois) dias que se 
seguirem à data da comunicação formal da rejeição, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 

a.5) De 10% (dez por cento) do valor mensal fixo do Contrato, pelo descumprimento das 
obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no caso de não regularização no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis após notificação da CONTRATANTE, e que não culmine em 
rescisão contratual, independentemente das demais sanções cabíveis, 



a.6) De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do Contrato 
no caso de sua rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE , motivado por culpa 
da CONTRATADA , inclusive pelo descumprimento das obrigações e encargos 
sociais e trabalhistas, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis. 

b) Multas Administrativas: 

b.1) Até 10 % (dez por cento) do valor correspondente a 12 (doze) meses do Contrato. 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e, 
descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais, para licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 
ampla defesa.  

 

Parágrafo primeiro. As sanções previstas nas alíneas a) e b) serão aplicadas pelo 
Coordenador-Geral de Administração – CGADM e a sanção prevista na alínea c) será aplicada pelo 
Ministro de Estado da Fazenda. 

Parágrafo segundo. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo máximo de 
5 (dez) dias, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela CONTRATANTE . Se o 
valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a 
CONTRATADA  fizer jus. 

Parágrafo terceiro. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de 
crédito existente na CONTRATANTE , em favor da CONTRATADA , sendo que, caso o valor da 
multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

Parágrafo quarto. No processo de aplicação de sanções, será sempre assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa da CONTRATADA , dentro dos prazos legais estipulados. 

Parágrafo quinto. As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo 
ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Parágrafo sexto. As penalidades poderão ser combinadas e não há necessidade de primeiro 
serem aplicadas penas mais brandas, podendo a CONTRATANTE , dependendo do ocorrido, 
aplicar diretamente as penalidades mais graves. 

Parágrafo sétimo. A atuação da CONTRATADA  no cumprimento das obrigações 
assumidas será registrada no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme 
determina o § 2º, do art. 36, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo oitavo. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA  pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos 
pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo nono. Nos casos de inadimplência quanto ao pagamento das multas aplicadas 
pela CONTRATANTE, a CONTRATADA  será incluída no CADIN, conforme Lei 6.830/80. 



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 nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e conseqüente 
registro no SICAF. 

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

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

d) A CONTRATADA  deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessários, 
na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

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

f) São partes integrantes deste Contrato: o Termo de Referência, o Edital e seus Anexos, bem 
como a proposta da CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato. 

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

h) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação exigidas no 
Edital de Pregão Eletrônico nº XX /2013. 



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 Contrato, em 03 (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> 
 


