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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2012 
Processo SUSEP N.° 15414.000257/2012-19 

 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

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

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

SUSEP 15414.000257/2012-19, observado 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; o Decreto nº 3.555, 

de 8 de agosto de 2000, 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 GLOBAL 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: R$ 30.635,00 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15:00h do dia 2/4/2012 

 

1. DO OBJETO 

 Serviços de preparação da superfície do piso elevado existente para instalação de novo 
revestimento e serviços de fornecimento e instalação de pisos vinílicos de alto tráfego. 

 

2. DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
2.1 Fazem parte deste Edital: 

� Anexo A - Termo de Referência  

� Anexo B - Planilha de Formação de Preços / Proposta Comercial 

� Anexo C – Declaração de Vistoria 

� Anexo D – 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, 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 deste serviço 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. 

4.3 Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida por intermédio da Divisão de Licitações 
da SUSEP, situada na Rua Presidente Vargas, 730 – 8° andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
no horário de 10h/17h, ou pelo e-mail dilic.rj@susep.gov.br. 

 

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 empresas: 

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 esteja constituída na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
ou que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si;  

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

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

5.3 É obrigatória a realização de visita técnica prévia, a ser agendada com os servidores da 
Coordenação de Serviços da Susep - COSER, pelos telefones (21) 3233-4001, (21) 3233-4002 e 
(21) 3233-4004. 

 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

  

6.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e 
intransferível para acesso ao sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 

6.2 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor antes da data de realização do pregão. 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de 
seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
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6.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou à SUSEP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 

 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL E DAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

7.1 A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo B do Edital contendo o valor global em 
moeda nacional, em algarismo e por extenso. 

7.2 O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e 
da Habilitação deverá ser o mesmo estabelecimento do licitante que efetivamente vai prestar os 
serviços objeto da presente licitação. 

7.3 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. 

7.4 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 
apresentada. 

7.5 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: 

a) em original; 

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente 
qualificado, ou por Cartório competente; 

c) publicação em órgão da Imprensa. 

7.6 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. 

7.7 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. 

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

7.9 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. 

7.10 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. 

7.11 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 inexeqüibilidade; 

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

l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 
proponente disponha para a prestação dos serviços; e 

m) demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 

7.12 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. 

7.13 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. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1 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. 

8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, correspondentes ao menor preço anual, 
observado o horário fixado e as regras de aceitação deste Edital. 

8.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 

8.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

8.5 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. 

8.6 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. 

8.7 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.  

8.8 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. 
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8.9 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. 

8.10 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar a proposta de preços 
adequada ao valor do último lance no prazo de 4 (quatro) horas, contadas da solicitação do 
Pregoeiro, em arquivo único, por meio da funcionalidade “Enviar Anexo” no próprio sistema 
Comprasnet. 

 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO, DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA E DAS MES E EPPS 

 

9.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas Comerciais utilizando como critério de 
julgamento das propostas o menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

9.2 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da 
Proposta de Preço. 

9.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a 
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.4 O critério de aceitabilidade da presente contratação é de R$ 30.635,00 (trinta mil, seiscentos e 
trinta e cinco reais).  

9.5 Caso o licitante vencedor tenha se utilizado do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido 
pela Lei Complementar n.º 123/06, deverá apresentar, juntamente com os demais documentos 
de habilitação, uma Declaração firmada pelo responsável contábil da empresa, atestando o valor 
de sua receita bruta do último exercício financeiro, nos termos do art. 3º da referida norma, para 
comprovar a sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

9.6 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar em campo próprio 
do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP. 

9.7 A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante que não 
se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, 
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

9.8 A SUSEP, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, poderá adotar 
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos 
contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelos 
licitantes, às exigências da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007. 

9.9 Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte que atenda ao disposto no item 
9.6 deste Edital, caso se verifique a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério 
de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, nos termos do art. 44, da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

9.10 Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações 
em que as propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances. 

9.11 Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

� A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco) será convocada 
automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de 
preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 
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(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de 
responsabilidade do licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo 
acima referido para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas 
condições acima referidas, será analisada sua documentação de habilitação. 

� Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão 
convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes na ordem 
classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito. 

9.12 As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital e seus anexos. 

10.2 Encerrada a etapa de classificação das propostas, o licitante detentor da melhor proposta será 
convocado a encaminhar à Susep a documentação referente à sua habilitação no prazo máximo 
de 4 (quatro) horas através do email dilic.rj@susep.gov.br e a encaminhar, num prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis, os documentos originais a serem protocolados no Protocolo Geral da 
Susep, situado no subsolo do Prédio da Rua Presidente Vargas nº 730 – Centro – Prédio do 
Banco Central do Brasil, em envelope fechado e com os seguintes dizeres em sua parte externa 
e frontal: 

 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Pregão Eletrônico nº 2/2012 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
 
 

10.3 Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante, deverão ser encaminhados os seguintes 
documentos: 

a) ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor do licitante, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

b) inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

c) resultado de consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de 
improbidade, disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ; 

d) resultado de consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível 
em: http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis ; 

e) certidão negativa de débitos trabalhistas, disponível em http://www.tst.gov.br/certidao ; 

f) declaração firmada pelo responsável contábil da empresa atestando o valor de sua receita 
bruta do último exercício financeiro, para comprovar a sua condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, conforme item 9.6 do Edital; 

g) inscrição na Junta Comercial de seu domicílio fiscal constando a condição de ME ou EPP. 
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10.4 Relativamente à HABILITAÇÃO FISCAL do licitante, deverão ser encaminhados os seguintes 
documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e 
Estadual ou Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, 
da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade; 

c) certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme 
alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 

d) prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, relativa às 
contribuições sociais (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada. 

10.5 Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA do licitante, deverão ser 
encaminhados o seguintes documentos: 

a) certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante;  

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

c) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 

 
1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia 

registrada ou autenticada na Junta Comercial;  
 
2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou  

 
3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006: por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada 
ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante; 

 
4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante;  

 

d) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

e) 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 que um (> 1),  
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
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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; 

 

f) o licitante que apresentar resultado igual ou 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, patrimônio líquido mínimo no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta, após a etapa de lances. 

10.6 Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do licitante, 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) declaração de vistoria, na forma do Anexo C deste Edital.  

10.7 Ainda na fase de habilitação, após serem conferidos os demais documentos da licitante, será 
ela convocada a enviar amostras dos modelos de revestimento, num prazo de 2 dias úteis, para 
o endereço estipulado no item 10.2 deste Edital. 

10.7.1 As amostras serão analisadas pela Susep, e qualquer desconformidade com as especificações 
contidas no Anexo A deste Edital acarretará desclassificação da licitante. 

10.8 Poderá o licitante deixar de apresentar a documentação que já constem do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

10.9 A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de Habilitação 
sujeitará o licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo I, do Dec. nº 3.555, de 
08/08/2000, conforme dispõe o Art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 

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

10.11 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). 

10.12 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. 

10.13 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). 
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11. DOS RECURSOS 
 

11.1 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. 

11.2 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.  

11.3 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.  

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

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

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Divisão de 
Licitações da SUSEP, situada na Avenida Presidente Vargas nº730 – 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. 

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

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

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 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. 

12.2 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. 

12.3 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). 

12.4 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. 

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

 

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

13.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro com amparo na legislação pertinente, 
especialmente na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, 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. 

13.3 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 comercial, 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. 

13.4 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, exceto no caso de prazos inferiores a 1 (um) dia. 

13.5 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. 

13.6 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. 

13.7 O Termo de Referência é o documento norteador, elaborado pelo órgão requisitante do serviço 
e que disciplina de forma detalhada os serviços que deverão ser prestados, fazendo parte 
integrante deste Edital. 

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

13.9 Este Edital será fornecido a qualquer interessado na Sede da SUSEP sito a Avenida Presidente 
Vargas nº 730 – 8º andar, ou ainda nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.susep.gov.br  

13.10 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, 16 de março de 2012. 
 
 
 
 

João Vicente C. C. Tavares 
Pregoeiro 



ANEXO A 
 

 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
TERMO DE REFÊRENCIA 
COSER Nº 18/2011 

 
1 – DO OBJETO 

 

Visa à contratação de empresa altamente especializada e qualificada para: 
 

Serviços de preparação da superfície do piso elevado existente tornando homogenia para a instalação 
de novo revestimento e serviços de fornecimento e instalação de pisos vinílicos de alto tráfego, 
conforme especificações contidas nesse Termo de Referência. 

 
O serviço de preparação da superfície do piso elevado, bem como o serviço de instalação de novo 
revestimento será realizado no gabinete e na sala de reuniões do Sr. Superintendente, totalizando 
aproximadamente 110 m², nas dependências da SUSEP no BACEN, situado na Torre I, do 13º andar, 
do Prédio localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 730 – Centro – RJ - Rio de Janeiro; conforme 
especificações constantes nesse Termo de Referência. 
 

2 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

a) Motivação: Conforme CI/GABIN nº 029 datada em 28/10/2011, foi solicitado a troca do carpete 
devido a problemas alérgicos do Sr. Superintendente. 
 

b) Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02. 
 

 

3 – DOS SERVIÇOS GERAIS 

 

3.1- Os serviços a serem contratados e posteriormente realizados deverão seguir o abaixo descrito: 
 

a) Serviço de preparação da superfície do piso elevado a ser realizado com equipe técnica 
altamente especializada. Não poderão ser desmontadas as divisórias altas. 
 

b) Serviços de fornecimento, entrega e instalação, na metragem que atenda o solicitado no 
objeto, em placas de 50X50cm nos andares das dependências da SUSEP no BACEN, de 
acordo com as normas de segurança e entrada do prédio; 

 
c) Deverão ser enviadas OBRIGATORIAMENTE à SUSEP amostras dos modelos do 

revestimento na fase de proposta para cotação de preços, na fase de habilitação da licitação 
e no início dos serviços; 

 
d) A instalação do revestimento será executada sobre os pisos do gabinete e sala de reuniões 

do Sr. Superintendente, no 13º andar, do Prédio localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 
730 – Centro – RJ - Rio de Janeiro, conforme especificações do revestimento descritas no 
item 4; 

 
e) As placas de revestimento deverão ser OBRIGATORIAMENTE  colocadas de forma a 

facilitar a movimentação das placas de piso elevado e deverão, também, ser instaladas de 
forma a ajudar a nivelar o piso. Cabe a contratada utilizar a melhor técnica para assegurar 



que o revestimento a ser instalado fique nivelado, não havendo desníveis entre as placas de 
revestimento. 

 
f) As placas de revestimento a serem instaladas sobre o piso elevado deverão 

OBRIGATORIAMENTE possuir características para que, quando necessário, as placas de 
piso elevado possam ser retiradas e movimentadas.  

 
g) A colocação do Revestimento não pode ocasionar, em hipótese alguma, a perda da 

funcionalidade do piso elevado. 
 

h) Deverá ser utilizado pela CONTRATADA algum tipo de material (cola/adesivo permanente) 
que será utilizado para “colar/descolar” as placas de revestimento ao piso elevado, depois 
que alinhado, possibilitando a movimentação das placas de piso elevado e as placas de 
revestimento. 

 
i) Algumas placas de piso elevado possuem recortes, onde estão localizadas as caixas de 

passagem de eletricidade/telefonia/rede; nas placas de revestimento, que serão colocadas 
em cima das referidas placas de piso elevado, deverão ser feitos recortes, com acabamento 
com tampa de revestimento, para facilitar o acesso às referidas caixas de passagem e para 
que a fiação possa passar por elas. 

 
j) Onde haverá a preparação do piso elevado e a instalação do revestimento estão ocupados; 

por isso, a empresa contratada deverá dispor de uma equipe de funcionários para levantar, 
movimentar e recolocar todo o mobiliário (estações de trabalho, cadeiras, armários e etc.), 
sempre que for necessário, para a perfeita execução do objeto contratado; ficando sob a 
total responsabilidade da empresa contratada todo e qualquer dano causado ao 
patrimônio e às instalações da SUSEP e de terceiros; 

 
k) A contratada deve manter as áreas limpas ao término de cada realização de serviço, sob 

condição de aceite dos serviços. 
 

l) Os armários e os gaveteiros existentes estão cheios, portanto é necessário que a contratada 
possua uma equipe para realizar a movimentação do mobiliário sempre que se fizer 
necessário. 

 
m) Todas as despesas para a realização dos serviços constantes do objeto da contratação tais 

como: fornecimento de materiais, com a entrega de materiais, transporte, equipes técnicas, 
tributos, e de mão de obra e com a instalação do revestimento e de outros materiais 
necessários correrão por conta da empresa contratada; 

 
n) Deverão ser agendados os dias e os horários das entregas e da instalação do material com 

os servidores da Coordenação de Serviços – COSER, pelos telefones: (21) 3233-4001, (21) 
3233-4002 e (21) 3233-4004; 

 
o) Tão logo o material a ser fornecido pela empresa contratada esteja disponível para entrega, 

a contratada deverá comunicar à SUSEP e enviar novamente uma amostra do revestimento 
entregue para que a fiscalização verifique o atendimento às especificações, podendo solicitar 
a comprovação de suas características por meio de testes de laboratório ou o que julgar 
necessário; 

 
p) Deverão ser agendadas todas as entregas e todas as retiradas de material com a COSER 

pelos telefones supracitados. A contratada deverá informar com 48 horas de antecedência o 
nome e CPF e identidade dos funcionários que irão executar o serviço, assim como as placas 
dos veículos que irão ser utilizados na entrega e retirada de material, por motivos de 
segurança; 

 
q) Tendo em vista a necessidade de que os trabalhos ora especificados não criem transtornos 

ao funcionamento regular da SUSEP e do edifício, bem como os serviços nele realizados, a 
contratada deverá encaminhar a COSER um cronograma de execução físico-financeiro prévio 
para o desenvolvimento dos serviços, cronograma esse a ser aprovado pela COSER; 

 



r) Os serviços não poderão ser iniciados enquanto a empresa contratada não encaminhar o 
cronograma e a amostra, e os mesmos não forem aprovados pela SUSEP. 

 
s) Caso o cronograma apresentado pela empresa contratada não seja aceito pela SUSEP, a 

empresa deverá apresentar em 24 horas um novo cronograma a ser analisado pela SUSEP, 
ou, caso solicitado pela SUSEP, elaborar, junto com a fiscalização da SUSEP um novo 
cronograma. 

 
t) Durante toda a execução (entrega e instalação) do serviço deverá, 

OBRIGATÓRIAMENTE, estar presente, no local da instalação do revestimento, um 
funcionado encarregado da empresa contratada, para garantir a boa qualidade dos 
serviços e o pronto atendimento a todos os quesitos constantes nas especificações. A 
contratada deverá informar, antes do início dos serviços, formalmente a COSER quem será o 
encarregado que supervisionará a execução do serviço. 

 
u) Na execução dos serviços deverão ser utilizados apenas materiais não inflamáveis, indicados 

ou aprovados pelo fabricante do revestimento. 
 

v) Todo material necessário aos serviços preliminares e à aplicação do revestimento será de 
responsabilidades da contratada; 

 
w) A contratada deverá utilizar o melhor tipo de acabamento ao redor das divisórias, das 

pilastras e das paredes. A CONTRATADA deverá apresentar à SUSEP o tipo de acabamento a 
ser utilizado antes do início dos serviços. 

 
x) Caso seja necessário, a CONTRATADA deverá OBRIGATORIAMENTE solucionar sem 

ônus para SUSEP problemas de ajustes da altura das portas e executar também 
sem ônus algum para SUSEP; assim como outros problemas que possam vir a ocorrer 
durante a instalação. A contratada deverá apresentar à COSER soluções que serão 
estudadas em conjunto, para posterior execução pela CONTRATADA. 

 
 

y) A vistoria técnica faz-se OBRIGATÓRIA para aferição da ÁREA a ser executado o 
serviço constante nesse Termo de Referência. 

 

 

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

a) Todo material deverá ser novo, não serão aceitos materiais remanufaturados e/ou usados. 
 
b) Pavimento vinilico autoportante da marca SAGA BARMA SWEET. 

( Gerflor Saga²), ou similar desde que obedecidas as especificações mínimas do item 
4 “e”, visando iguala-lo aos outros andares, heterogéneo de 4,6 mm de espessura. 
Mosaicos de 500 mm x 500 mm. Camada de desgaste de 0,70 mm calandrada, 
transparente, sem cargas minerais, camada decorativa também calandrada,  reverso feito 
com uma mistura de PVC com cortiça. Resistência a abrasão segundo EM 660.1 com valor de 
<0,08 mm (Grupo T). Antiestático. Com Tratamento reticulado anti sujidade PROTECSOL 
que facilita a manutenção, evita a decapagem e a metalização durante toda a vida útil do 
produto sendo também altamente resistente ao álcool e outros produtos químicos. O 
revestimento deve ser aplicado sobre suporte duro, liso e seco (3% máximo de humidade), 
plano e sem fissuras, segundo a norma UNE-CEM/TS 14472 (Capítulo 1 e 4); colado com 
colas recomendadas pelo fabricante. Com Tratamento fungiestático e bacteriostático 
SANOSOL. Segundo norma EN 13 501-1 cumpre o requerimento da resistência ao 
fogo(Bfls1). O Mosaico autoportante  é 100% reciclável. O revestimento poderá possuir 
características de formação similares ao especificado acima, desde que possui toda a 
especificação do item 4 “e”). 

 
c) A cor/estampa da parte externa do revestimento deverá ser: Barma Sweet (ou bastante 

próxima da solicitada, devendo a mesma ser aprovada pela SUSEP), conforme imagem 
ilustrativa abaixo. A SUSEP possui uma amostra do tipo revestimento que poderá ser 



entregue aos licitantes no momento da vistoria e uma amostra da cor escolhida pela SUSEP 
para que os licitantes possam verificar e documentar, caso necessário. 

 

 
 
 

 
d) Deverá ser apresentado certificado, em nome do fabricante, de resistência do piso a diversos 

tipos de reagentes, tais como: Cloro, desinfetante, café, refrigerantes de cola, chá, vinho, 
papel carbono, tinta de caneta, toner, entre outros;  
 

e) O revestimento deverá atender OBRIGATORIAMENTE as especificações mínimas 
apontadas no quadro abaixo. 

 
 

 

DESCRIÇÃO 

espessura total EN 428 mm 4.60 

espessura camada de  EN 429 mm 0,70 

peso EN 430 g/m² 5595 

dimensões dos mosaicos EN 427 cm 50 X 50 

quantidades de mosaicos/ 

caixa - - 10 

CLASSIFICAÇÕES 

classificação européia EN 685 classe - 

fogo EN 13 501-1 classe - 

Comportamento eletrostático EN 1815 kV - 

PERFORMANCES           

abrasão EN 660.1 mm ≤0,08 

grupo de abrasão EN 649 -  

estabilidade dimensional EN 434 % ≤ 0,15 

punçoamento EN 433 mm 0,18 

Resistência térmica EN 12 524 W/(m.K) 0.25 

sonoridade ao pisar NFS 31074 dB classe A 

tratamento de superfície - - Protecsol ou similar 



estabilidade das cores EN 20 105 - B02 - ≥ 6 

resistência aos produtos 

químicos EN 423 - Boa 

 
 
f) O revestimento deverá possuir os selos de qualidade ISO 9001 ou ABNT NBR ISO 9001 e 

ISO 140001. 
 

g) Área a ser instalado o revestimento: aproximadamente 110 m² do 13º andar sala do Sr. 
Superintendente e sala de reunião do Sr. Superintendente. 
 
 

 
 

g.1-    A SUSEP não aceitará reclamações quanto a divergências de metragens, pois a 
responsabilidade da verificação da área exata para execução do serviço é da empresa 
contratada. A metragem apresentada pela empresa CONTRATADA como suficiente para 
realização do serviço será entendida pela SUSEP como a real metragem necessária para execução; 
caso a metragem apresentada pela empresa CONTRATADA em sua proposta seja insuficiente para 
atender às necessidades descritas nesse Termo de Referência, a empresa CONTRATADA arcará com 
as TODAS despesas necessárias para realizar o serviço de forma completa sem ônus algum para 
SUSEP, colocando o revestimento em todas as áreas solicitadas nesse Termo de Referência pela 
SUSEP. 

 

OBS1: A vistoria faz-se extremamente necessária para a perfeita 
avaliação/medição da área a ser realizado o serviço, conforme já descrito 
acima. 
 
 

5– PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

a) O prazo para a execução dos serviços é de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias a 
contar da data da assinatura do contrato. 

b) O prazo da garantia do material é de 05 (cinco) anos e a garantia dos serviços é de 
02 (dois) anos a partir da entrega definitiva dos serviços. 

 
 

 

6- DA FISCALIZAÇÃO 
   

a) A SUSEP exercerá, através da 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. 
 

7- DO DESEMBOLSO FINANCEIRO   
 

a) O pagamento será efetuado em até 15 dias através de ordem bancária e crédito em conta 
corrente após aceite dos serviços pela COSER apresentação de fatura no protocolo da 
CONTRATANTE; 
 

b) Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA, enquanto estiver pendente de 
liquidação, obrigação imposta à mesma em virtude de inadimplência contratual; 

 
 
8- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) A CONTRATADA deverá confiar a um profissional devidamente habilitado, a coordenação 
dos serviços, a quem a SUSEP poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos 



que julgar necessários sobre o andamento dos mesmos, indicando, previamente por escrito, 
o nome desse profissional e, no seu impedimento, quem o substituirá; 

 
b) A  CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as necessidades 

cabíveis ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de 
seus representantes; 

 
c) A CONTRATADA será obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas 

expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do serviço 
objeto deste Termo de Referência e/ou dos materiais empregados; 

 
d) A CONTRATADA deverá utilizar boa técnica, atender  todas as normas e legislações 

vigentes e à ABNT, inclusive as pertinentes à segurança e saúde do trabalho, e empregar 
materiais novos e de primeira qualidade; 

 
e) A CONTRATADA deverá ressarcir todo e qualquer o dano causado a SUSEP, ao BANCO 

CENTRAL ou a terceiros, em decorrência da ação ou omissão de seus empregados; 
 

f) A CONTRATADA deverá se responsabilizar, direta ou indiretamente, por todas as despesas 
decorrentes da execução destes serviços, tais como: aquisição de materiais, equipamentos e 
materiais de consumo ou não e utensílios, remunerações, encargos sociais, insumos, 
tributos, e demais gastos, sendo neles incluídos, transporte, alimentação, uniforme e 
complementos dos seus empregados; 

 
g) A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela guarda, segurança e proteção de todos seus 

materiais, equipamentos e utensílios até o término dos serviços, bem como por todo 
material e por todos os equipamentos que lhe forem confiados e deverá proteger esses 
materiais e equipamentos durante todo o período de execução do serviço. 

 
h) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão consideradas 

regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela empresa CONTRATADA, através de 
protocolo, carta, e-mail, telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração de estatuto social, 
razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes; 

 
i) Fica assegurado à fiscalização o direito de rejeitar todo e qualquer material ou equipamento 

de má qualidade, assim como solicitar a substituição de qualquer empregado da contratada 
cujo comportamento ou capacidade técnica sejam julgados inconvenientes; 

 
j) A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo pagamento de todas as multas decorrentes de 

infrações ou infringência de Leis, Regulamentos e Postura em vigor, concernentes aos 
serviços em execução; 

 
k) A visita técnica prévia é obrigatória, havendo emissão de atestado de visita. A visita 

deverá ser agendada com os servidores da (Coordenação de Serviços) COSER pelos 
telefones (21) 3233-4001, (21) 3233-4002 e (21) 3233-4004. 

 
l) Todas as dúvidas referentes ao serviço a ser prestado deverão ser esclarecidas antes da 

apresentação das propostas, pelo e-mail coser.rj@susep.gov.br; não serão aceitos 
questionamentos posteriores referente à execução do serviço a ser contratado que puderem 
alterar ou modificar a proposta apresentada pela empresa. Face ao exposto, a visita técnica 
executada pela empresa contratada deverá ser minuciosa, e deverá ser feita por pessoa 
qualificada para verificar e quantificar todo o serviço a ser executado. 

 
m) Ficará a cargo da CONTRATADA todo o material necessário para a perfeita execução do 

objeto desse Termo de Referência. 
 

n) Todo o entulho e todo o material não utilizado na instalação serão de inteira 
responsabilidade da empresa CONTRATADA; devendo ser retirado do prédio no final de 
cada dia de serviço, na entrega definitiva dos serviços e sempre que solicitado pela SUSEP. 
O local deverá estar totalmente limpo, em perfeita ordem e em condições de uso ao final de 
cada dia e no momento da entrega do serviço. 



 
o) Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente identificados por 

crachás da empresa para poderem entrar e circular pelo prédio.  
 

p) Deverá ser enviada à COSER lista com relação dos funcionários da CONTRATADA que irão 
trabalhar no local, com 48 horas de antecedência, para autorização de entrada e controle 
interno da SUSEP. 

 
 
9- DA GARANTIA 
 

a) Todo o material deverá OBRIGATORIAMENTE ter garantia mínima de 5 anos (CINCO 
ANOS) contra defeitos de fabricação, a contar do término dos serviços; e garantia mínima 
de 2 (DOIS ANOS) dos serviços contratados a contar do término dos serviços. No período 
de garantia, a empresa deverá OBRIGATORIAMENTE oferecer, também, suporte técnico 
para qualquer problema referente ao serviço prestado, quer seja no material, quer seja na 
instalação; devendo comparecer à SUSEP um técnico da empresa habilitado para resolver o 
problema em no máximo 72 (setenta e duas) horas. 

 
b) As garantias deverão OBRIGATORIAMENTE estar especificadas na proposta, sob 

condição de validade. 
 
10- DA PROPOSTA 
 

A proposta para deverá conter OBRIGATORIAMENTE: 
 

a) Planilhas de custos e formação de preços devidamente preenchida, conforme item 11 desse Termo de 
Referência; 
 

b) Declaração de concordância com as condições estipuladas neste Termo de Referência; 
 

c) Dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail, etc.); 
 

d) Conta bancária (nome e número do banco, da agência e da conta corrente); 
 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 dias; 
 

f) Atestado de visita, assinado por um representante da empresa e um representante da SUSEP; 
 

g) Amostra do tipo de revestimento, com laudo com as especificações técnicas do produto apresentado; 
 

h) Garantia dos serviços e dos materiais. 
 



ANEXO B 
 

 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 
 
 
 
PLANILHAS DE CUSTOS VALOR (R$) 
 
Garantia do Material 

ANOS 

 
Garantia dos Serviços 

ANOS 

 
I – Mão de obra – Técnica e altamente especializada, para os 
serviços conforme especificações contidas no Termo de Referência 
COSER Nº 18/2011 
 

 

 
II – Material – Revestimento e todos os outros materiais e 
acessórios a serem utilizados na execução do objeto 
 

 

 
III – Transporte / Entrega de todo o material 
 

 

 
IV - Tributos incidentes sobre o custo (especificar nome, alíquota e 
valor, exceto IRPJ e CSLL) 
 
A____________________________________________________ 
B____________________________________________________ 
C______________________________________________________
D____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

 
V – OUTROS (especificar) 
 

 

 
TOTAL DA PROPOSTA 
 

 

 
OBS: Todos os itens da planilha de custos deverão ser OBRIGATORIAMENTE preenchidos para que a 
proposta seja aceita. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ANEXO C 
 

 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 
 
 
A empresa _____________________________________________ declara, para os devidos fins, que 
no dia ___/___/___, realizou vistoria nas instalações da SUSEP, local onde serão realizados os serviços 
descritos no Termo de Referência COSER nº 18/2011, bem como obteve todas as informações 
necessárias para elaboração da proposta que atenda o solicitado no Termo, VERIFICOU, JUNTO À 
COSER/SUSEP, O TIPO E A COR DO MATERIAL/REVESTIMENTO SOLICITADO NESSE TERMO, e 
não encontrando nenhum óbice à execução do objeto. 

 
Declara, também, que efetuou a verificação da metragem das áreas aonde serão 

realizados os serviços e se responsabiliza totalmente pela perfeita execução do objeto a ser 
contratado de acordo com o solicitado pela SUSEP. 
 
 
DATA:___ /___ /___               
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome: 
N.º de identidade: 
Órgão Exp.: 
Carimbo com razão social e CNPJ: 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante da SUSEP 
Carimbo e Matrícula: 

 
 



Anexo D 
 
 

 
Contrato para serviços de preparação 
da superfície do piso elevado existente 
tornando-o homogêneo para instalação 
de novo revestimento e serviços de 
fornecimento e instalação de pisos 
vinílicos de alto tráfego, no 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 Av. 
Presidente Vargas, nº 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 XXXXXX, em conformidade com 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 15414.000257/2012-19, mediante as 
condições inseridas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de preparação da superfície do piso 
elevado existente, bem como serviços de fornecimento e instalação de novo revestimento, que será realizado no 
gabinete e na sala de reuniões do Senhor Superintendente, totalizando aproximadamente 110m2, nas 
dependências da SUSEP no BACEN, situado na Torre I, do 13° andar, do prédio localizado na Avenida 
Presidente Vagas, n° 730 - Centro - Rio de Janeiro - RJ ocupada pela SUSEP no Rio de Janeiro, conforme 
especificações constantes dos Anexos XX do Edital do Pregão Eletrônico nº XXXXXX . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato terá duração de XXXXXXXXXXX , contada a partir de sua 
assinatura. 

 
 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 



Parágrafo único. O prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado, desde que ocorra um dos 
motivos previstos no § 1º do art 57, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA -  DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA  executará os serviços na forma estipulada no Anexo XX e nos itens XX 
(Requisitos necessários para a execução dos serviços) e XX (Descrição dos Serviços) do Anexo XX do Edital do 
Pregão Eletrônico nº XXXXXXXXX . 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

 
a) A CONTRATADA  deverá confiar a um profissional devidamente habilitado, a coordenação dos 

serviços, a quem a SUSEP poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar 
necessários sobre o andamento dos mesmos, indicando, previamente por escrito, o nome desse 
profissional e, no seu impedimento, quem o substituirá; 

 
b) A  CONTRATADA  deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as necessidades cabíveis 

ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
representantes; 

 
c) A CONTRATADA  será obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, 

quaisquer vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do serviço objeto deste Termo de 
Referência e/ou dos materiais empregados; 

 
d) A CONTRATADA  deverá utilizar boa técnica, atender  todas as normas e legislações vigentes e à 

ABNT, inclusive as pertinentes à segurança e saúde do trabalho, e empregar materiais novos e de 
primeira qualidade; 

 
e) A CONTRATADA  deverá ressarcir todo e qualquer o dano causado a SUSEP, ao BANCO 

CENTRAL ou a terceiros, em decorrência da ação ou omissão de seus empregados; 
 

f) A CONTRATADA deverá se responsabilizar, direta ou indiretamente, por todas as despesas 
decorrentes da execução destes serviços, tais como: aquisição de materiais, equipamentos e 
materiais de consumo ou não e utensílios, remunerações, encargos sociais, insumos, tributos, e 
demais gastos, sendo neles incluídos, transporte, alimentação, uniforme e complementos dos seus 
empregados; 

 
g) A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela guarda, segurança e proteção de todos seus 

materiais, equipamentos e utensílios até o término dos serviços, bem como por todo material e por 
todos os equipamentos que lhe forem confiados e deverá proteger esses materiais e equipamentos 
durante todo o período de execução do serviço. 

 
h) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão consideradas 

regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela empresa CONTRATADA,  através de 
protocolo, carta, e-mail, telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração de estatuto social, razão 
social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes; 

 
i) Fica assegurado à fiscalização o direito de rejeitar todo e qualquer material ou equipamento de má 

qualidade, assim como solicitar a substituição de qualquer empregado da contratada cujo 
comportamento ou capacidade técnica sejam julgados inconvenientes; 

 
j) A CONTRATADA  responsabilizar-se-á pelo pagamento de todas as multas decorrentes de 

infrações ou infringência de Leis, Regulamentos e Postura em vigor, concernentes aos serviços em 
execução; 



 
k) A visita técnica prévia é obrigatória, havendo emissão de atestado de visita. A visita deverá ser 

agendada com os servidores da (Coordenação de Serviços) COSER pelos telefones (21) 3233-4001, 
(21) 3233-4002 e (21) 3233-4004. 

 
l) Todas as dúvidas referentes ao serviço a ser prestado deverão ser esclarecidas antes da apresentação 

das propostas, pelo e-mail coser.rj@susep.gov.br; não serão aceitos questionamentos posteriores 
referente à execução do serviço a ser contratado que puderem alterar ou modificar a proposta 
apresentada pela empresa. Face ao exposto, a visita técnica executada pela empresa contratada 
deverá ser minuciosa, e deverá ser feita por pessoa qualificada para verificar e quantificar todo o 
serviço a ser executado. 

 
m) Ficará a cargo da CONTRATADA  todo o material necessário para a perfeita execução do objeto 

desse Termo de Referência. 
 

n) Todo o entulho e todo o material não utilizado na instalação serão de inteira responsabilidade da 
empresa CONTRATADA ; devendo ser retirado do prédio no final de cada dia de serviço, na 
entrega definitiva dos serviços e sempre que solicitado pela SUSEP. O local deverá estar totalmente 
limpo, em perfeita ordem e em condições de uso ao final de cada dia e no momento da entrega do 
serviço. 

 
o) Todos os funcionários da CONTRATADA  deverão estar devidamente identificados por crachás da 

empresa para poderem entrar e circular pelo prédio.  
 

p) Deverá ser enviada à COSER lista com relação dos funcionários da CONTRATADA  que irão 
trabalhar no local, com 48 horas de antecedência, para autorização de entrada e controle interno da 
SUSEP. 

 
 

q) Responsabilizar-se pelas despesas alusivas a salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, 
fiscais, administrativos, vales-refeição e vales-transporte dos seus empregados, inclusive em caso de 
paralisação dos transportes coletivos; 
a. A inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere à 

CONTRATANTE a responsabilidade por seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato. 
 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
 

Compete à CONTRATADA  obedecer ao disposto no item XX do Anexo XX do Edital Do Pregão 
Eletrônico nº XXXXXXX . 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO MATERIAL E DO SERVIÇO 

 
O prazo da garantia do material é de 05 (cinco) anos e a garantia dos serviços é de 02 (dois) anos a 

partir da entrega definitiva dos serviços.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

a) Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, permitindo livre acesso do 

empregado aos locais dos mesmos dentro dos horários estipulados, observando as normas internas; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela CONTRATADA , 

a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais; 



c) Não utilizar o empregado da CONTRATADA  em outros serviços não abrangidos neste Contrato; 

d) Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA  no prazo estabelecido no Contrato; 

e) Esclarecer, através da fiscalização, quaisquer casos de omissão ou dúvidas nas especificações técnicas 
fornecidas; 

f) Comunicar à CONTRATADA  as irregularidades observadas na entrega do objeto do presente Contrato. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO  
 

O preço total dos serviços contratados corresponde à importância de R$ XXXXX  (valor por 
extenso), não estando sujeito à repactuação. 

 
CLÁUSULA NOVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

O recurso orçamentário destinado a atender às despesas decorrentes deste Contrato corresponde ao 
valor de R$ XXXXXX  (valor extenso), correndo por conta da dotação orçamentária consignada à 
CONTRATANTE , no exercício financeiro de 20XX , pelo programa de trabalho <XXXXXXXXXXXX >, na 
categoria econômica <XXXXXX >, conforme Nota de Empenho 200XXNE90XXXX  e de R$ XXXXX  (valor por 
extenso) a ser empenhado no exercício seguinte. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado por meio de ordem bancária 
e crédito em conta corrente e ocorrerá até o 15º (décimo quinto) dia útil, após aceite dos serviços pela COSER, 
em 2 (duas) vias de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado, obedecida a medição dos trabalhos 
efetivamente executados.   

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. 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 terceiro. 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 quarto. As multas e retenções que porventura existam poderão ser deduzidas do próprio 
valor a ser pago à CONTRATADA .  

Parágrafo quinto. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, indicado nas notas 
fiscais/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 sexto. A CONTRATADA  não poderá interromper a execução dos serviços em função 
de pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta cláusula. 

Parágrafo sétimo. 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, a ser 
estipulado 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 DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou quando verificados os 
fatos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as disposições contidas nos artigos 
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 a CONTRATADA  com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias e, ainda, por acordo entre as partes. 

Parágrafo terceiro. Em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial do Contrato, 
prevista no art. 77 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA  reconhece os direitos da 
Administração Pública. 

Parágrafo quarto. Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para comunicação 
substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos compromissos assumidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos estabelecidos, 
sujeitará a CONTRATADA  às penalidades constantes nos arts. 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; 

b) Multa, calculada sobre o valor total 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 Sétima – 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 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 
20% (vinte por cento), por atraso no início ou conclusão dos serviços, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA , até que a CONTRATADA  dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão 
contratual; 

b.4) De 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração, pelo 
prazo não superior a 2 (dois) 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 QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) Fica assegurado à CONTRATANTE , através do Fiscal do Contrato, o direito de rejeitar 
todo e qualquer material, peça, ou equipamento de má qualidade, assim como solicitar a substituição de qualquer 
empregado da CONTRATADA  cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente; 

b) 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; 

c) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços serão consideradas regularmente 
feitas, se entregues ou remetidas pelas partes, através de protocolo, carta, telegrama ou fax, inclusive alteração de 
estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados pertinentes. 

d) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA , esta no que não conflitar com as demais partes; 

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

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 

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

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

Rio de Janeiro, XX de XXXXXX  de 20XX. 
 

 
_____________________________________________ 

Nome 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

 
 

_____________________________________ 
Nome 

Empresa contratada 
 


